
 
 
Het heeft er alle schijn van dat we de Corona-crises achter ons gaan laten. Overal in Europa 
beginnen de beperkingen af te nemen en krijgen we langzamerhand zicht op vrijheid van reizen 
binnen de Schengenlanden. 
 
Deze nieuwsbrief is een laatste bekendmaking dat inschrijven nog kan (in tegenstelling tot een 
eerdere Nieuwsbrief) tot 10 juni 2021. Eerder deze week heb ik nog contact gehad met de 
reisorganisatie en in overleg is de inschrijfdatum verlengd. Op de 10e juni moeten we de 
definitieve gegevens doorgeven aan de reisorganisatie. 
 
De groep bestaat op dit moment uit 24 deelnemers en er is een (optioneel) overnachtingsadres 
op de terugreis gevonden. 
Zoals in eerdere berichten aangegeven is het de bedoeling om met de hele groep die naar 
Noorwegen gaat, voor de reis bij elkaar te komen (eigen kosten). Dan kunnen we met elkaar 
kennis maken en de eerste plannen smeden voor deze reis en wetenswaardigheden uitwisselen. 
Over deze bijeenkomst zullen de deelnemers later in detail worden geïnformeerd. 
Verder is er contact geweest met de Club Pan European Norway om te kijken of het mogelijk is 
een soort meet and greet met hun af te spreken. Een deel van hun leden zal dan echter in Portugal 
zitten vanwege de Gathering aldaar. Dus hoe dit uit gaat pakken is nog in nevelen gehuld. 
 



 
 
De reis gaat dus definitief door (tenzij er van overheidswege beperkingen gelden) en voert ons door 
Duitsland, Zweden, het zuiden van Noorwegen en Denemarken. De reisorganisatie is reeds op de 
hoogte en heeft de reis formeel bevestigd en daarmee liggen de afspraken vast. Het resultaat vindt u 
verderop in deze Nieuwsbrief.  
 
 

 



 
Het reisschema ziet er als volgt uit: 
 
  3-sep-2021 Reizen naar Kiel voor een nachtovertocht naar Göteborg (Utrecht – Kiel: 530 km) 

Vertrek uit Kiel: 17:45 uur 
  4-sep-2021 Aankomst Göteborg: 09:15 uur 

Reizen naar en overnachten in Oslo (Göteborg – Oslo: 300 km) 
  5-sep-2021 Reizen naar en overnachten in Vrådal (Oslo – Vrådal: 200 km) 
  6-sep-2021 Overnachten in Vrådal (rondrit) 
  7-sep-2021 Overnachten in Vrådal (rondrit) 
  8-sep-2021 Overnachten in Vrådal (rondrit) 
 9-sep-2021 Reizen naar en overnachten in Sandnes (Vrådal – Sandnes: 250 km) 
10-sep-2021 Nachtovertocht Stavanger – Hirtshals als (Sandnes – Stavanger: 20 km) 

Vertrek Stavanger: 20:00 uur 
11-sep-2021 Aankomst Hirtshals: 07:30 uur 

Terugreis vanuit Hirtshals (naar Utrecht 950 km) 
11-sep-2021 Extra overnachting (optioneel) in Flensburg (362 km van Hirtshals) 
12-sep-2021 Terugreis vanuit Flensburg voor degenen die overnacht hebben (afstand Flensburg – 

Utrecht 600 km). 
 

Noot: De afstanden zijn om een indruk te geven van de lengte van de reis zonder de routes in de 
omgeving van Vrådal. De tijden zijn indicatief. 
 
Zonder de rondritten zal de kilometerteller dus al ongeveer 2.300 km hoger komen te staan. De 
rondritten vanuit Vrådal zullen per dag ongeveer 200 - 250 km zijn. Waarschijnlijk komt er een route 
bij van 360km op aanraden van de Noorse motorclub. 
 
 

 
 
 

 
 



Accommodatie 
De gebruikte accommodatie op de overtochten (’s nachts) en in de hotels, is op basis van halfpension 
(dus inclusief diner, overnachting en ontbijt). 
 
 
Stena Line (Kiel – Göteborg)   
 

Op de heenreis wordt gebruik gemaakt van de Stena Line. De 
vertrekhaven is Kiel in Noord-Duitsland. U scheept ’s avonds in en na 
ca. 9,5 uur varen komt u de volgende morgen heerlijk uitgerust aan 
in Göteborg. Aan boord van de Stena Scandinavia of Stena 
Germanica kunt u genieten van een heerlijk Scandinavisch buffet. 
Verder vindt u er diverse bars, bioscoop, een winkel en in het 
hoogseizoen ook een dancing. 
Er wordt gebruik gemaakt van zgn. binnenhutten (dus boven het 

autodek) met lage bedden. Niemand hoeft dus in een kooi te klauteren. Het verblijf is op basis van 
halfpension. 
 
 
Holmenkollen Park Hotel Oslo 

Dit traditionele hotel dateert uit 1894 en biedt 
panoramisch uitzicht op Oslo en de Oslofjord. U kunt 
verder van een drankje genieten bij de openhaard in de 
bar. Het hotel bevindt zich slechts op 150 meter van de 
Holmenkollenschans en op 5 minuten lopen van het 
metrostation Holmenkollen, vanwaar u eenvoudig naar 
het centrum van Oslo reist. 
 
Faciliteiten:  Receptie, restaurants, bar, zwembad, sauna, 
fitnesscentrum 
 

Kamers: De moderne kamers van het Holmenkollen Park Hotel zijn uitgerust met een minibar, 
flatscreen-tv en gratis Wi-Fi. Daarnaast zijn er koffie- en theefaciliteiten en een eigen badkamer met 
een douche en gratis toiletartikelen. Sommige kamers hebben een panoramisch uitzicht over de stad 
en de fjord. 
Verblijf op basis van halfpension. 
 
 
Straand Hotel Vrådal 
 

Dit sfeervolle hotel heeft een prachtige ligging aan het 
Nissermeer, in het hart van Telemark. Het is ook het 
gasthotel geweest van de Noorse Gathering in 2018. 
De bosrijke, heuvelachtige omgeving leent zich 
uitstekend voor het maken van mooie tochten op de 
motor. Vrådal is een uitstekend uitgangspunt voor het 
verkennen van de bekende regio. Maak een boottocht 
over het kanaal met de vele sluizen. Of maak een 
wandeling over de vele uitgezette wandelroutes. 

 
Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar, terras, zwembad, sauna. Gratis Wi-Fi. Tennisbaan en solarium 
(tegen betaling). 



 
Kamers: 125 nette kamers met tv, telefoon en minibar. Badkamer met bad en/of douche en eigen 
toilet. 
Verblijf op basis van halfpension. 
 
 
Hotel Kronen Gaard 

Hotel Kronen Gaard ligt op 5 minuten rijden van het 
centrum van Sandnes. Het heeft een grote tuin waar 
het heerlijk ontspannen is na een dagje rijden. Er is 
gratis Wi-Fi. Het hotel heeft een goed restaurant en 
een bar waar een heerlijk ontbijtbuffet en goed diner 
geserveerd worden. 
 
Faciliteiten: Receptie, lounge, restaurant en bar. 
Kamers: Telefoon, tv en Wi-Fi. Badkamer met bad 
en/of douche en toilet. 

Verblijf op basis van halfpension. 
 
 
Flord Line (Stavanger – Hirtshals) 

Fjord Line vaart vanuit de Noorse stad Stavanger naar het 
Deense Hirtshals. Een overtocht van ca. 12 uur. Bij het 
vertrek vaart u door het hart van het fjordengebied en kunt u 
genieten van het uitzicht. Aan boord zijn diverse winkels, 
entertainment, cafés, bars en restaurants. U overnacht in 
een comfortabele hut met douche en toilet. 

Ook bij deze ferry wordt gebruik gemaakt van zgn. binnenhutten (dus boven het autodek) met een 
laag bed en een sofabed (ook laag). Het verblijf is op basis van halfpension. 
 
 
Terugreis Hirtshals – Nederland/België 
Zoals in het programma is aangegeven, is er accommodatie gevonden voor de optionele extra 
overnachting op de terugreis van Hirtshals naar huis. Het merendeel van de nu bekende deelnemers 
heeft aangegeven dat een dergelijke extra overnachting op prijs wordt gesteld.  
 
Extra bij te boeken: Hotel Gasthoff Handewitt, Flensburg  
Net weer in Duitsland op 10 minuten van de grens met Denemarken en een kwartier rijden van het 

centrum van Flensburg ligt het 
mooie hotel Gasthof 
Handewitt. Het hotel wordt 
door een familie beheerd en 
heeft een sfeervol restaurant.  
 
Faciliteiten: receptie, lounge, 
restaurant en bar. Gratis 
parkeergelegenheid.  
 
 
 



Kamers: verzorgd met telefoon, tv en wifi. Badkamer met bad en/of douche en toilet. Het verblijf is 
op basis van halfpension. 
 
Routes 
Om een idee te geven hoe de reis kan verlopen is het onderstaande kaartje toegevoegd. Let wel: dit 
is alleen een voorbeeld van een willekeurige route om u een idee te geven hoe er gereden kan 
worden. 
In het kaartje is de reis te zien startend in Göteburg, Oslo, Vrådal, Stavanger, Hirtshals en dan naar 
huis. 

 
 
 
Wat is inbegrepen? 

- Nachtovertocht Kiel – Göteborg met Stena-Line op basis tweepersoons binnenhut (lage 
bedden) met halfpension; 

- Nachtovertocht Kiel – Göteborg met Stena-Line op basis van 1 motor met bestuurder; 
- 6 hotelovernachtingen op basis van halfpension; 
- Feestelijke avond op de laatste avond in het hotel Straand voorafgegaan met een boottocht 

op de Fram; 
- Nachtovertocht Stavanger – Hirtshals met Fjord-Line op basis tweepersoons binnenhut (lage 

bedden) met halfpension; 
- Nachtovertocht Stavanger – Hirtshals met Fjord-Line op basis van 1 motor met bestuurder; 
- Routes op GPS voor alle dagen; 
- Reisbegeleiding met transport per busje. Deze kan dienst doen als bagage-transport of als 

noodtransport van een motor voor een korte rit; 
- Optie: Extra overnachting op de terugreis Hirtshals – Nederland/België in Flensburg. Dit is 

geen onderdeel van het arrangement. Zie hiervoor de prijsopgave. 



Wat is niet inbegrepen? 
- Niet omschreven maaltijden (bijvoorbeeld lunch); 
- Drankjes en andere uitgaven van persoonlijke aard; 
- Excursies en daaraan verbonden entreeprijzen; 
- Reis en/of annuleringsverzekering; 
- Brandstof. 

 
Beschikbaarheid kamers 
Voor deze reis zijn per direct de volgende kamers beschikbaar: 

- 6x 2-persoonskamers (mogen ook gedeeld worden) 
- Op aanvraag zijn extra 2- en 1-persoonskamers beschikbaar. De bevestiging van deze extra 

kamers kan even duren en is afhankelijk van beschikbaarheid. 
 
Wat gaat dat allemaal kosten?  
 
 Omschrijving               Prijs/persoon       15% aanbetaling 

- Deelname reis inclusief optionele overnachting  €  1.620,-  € 243,- 
eenpersoonskamer op de terugreis per persoon  

- Deelname reis inclusief optionele overnachting  €  1.350,-  € 203,- 
tweepersoonskamer op de terugreis per persoon  

- Deelname reis exclusief optionele overnachting  €  1.495,-  € 224,- 
eenpersoonskamer op de terugreis per persoon 

- Deelname reis exclusief optionele overnachting  €  1.265,-  € 190,- 
tweepersoonskamer op de terugreis per persoon 

 
- Duo-passagiers genieten een korting van € 165,- op de prijs van een tweepersoonskamer. 
- Alles op basis van halfpension. 

 
De inschrijving 
De deelnemers die zich al hebben ingeschreven, hebben afzonderlijk een bericht gehad en hoeven 
niet te reageren op deze nieuwsbrief. 

• Inschrijving staat open voor leden van Club Pan-European Nederland. Ook hun introducees 
zijn van harte welkom. 

• Om in te schrijven stuurt u een mailtje naar edgar.van.schijndel@xs4all.nl 

• U ontvangt vervolgens een inschrijvingsformulier met aanvullende informatie. 

• Door het inschrijvingsformulier terug te sturen en de aanbetaling voor 16 juni 2021 over te 
maken op rekening NL50ABNA0620226293 t.n.v. Club Pan - European Nederland onder 
vermelding van Noorwegenreis 2021 heeft u zich ingeschreven. (aanbetaling is 15% van de 
totale reissom). 

• Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvangt u van mij een bevestiging 
van de definitieve inschrijving 

• Inschrijven kan tot 10 juni 2021 (in tegenstelling tot de eerdere Nieuwsbrief) 

• Inschrijven voor deze reis is niet mogelijk via de website 

• Het restant van de totale reissom zal eind juni geïncasseerd worden door Club Pan - 
European Nederland 

• Restitutie of annuleren is niet mogelijk 
 
Mochten er vragen zijn, stuur mij even een mail onder vermelding van Noorwegen 2021. 
 
Ik zie met belangstelling jullie reacties tegemoet.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Edgar van Schijndel 
 
Edgar.van.Schijndel@xs4all.nl 
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