
  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

www.onzeautovakantiesinnoorwegen.nl 

 
uw reisgids | ons reisverslag 

met meer dan 250 foto's  
en met heel veel suggesties voor 

de mooiste plekjes en de leukste uitstapjes 

• TIP:  route 3-weekse autoreis  =                    

• selfsupported                                               

• van Kristiansand tot Kristiansund                                                                                 

• op eigen gelegenheid incl. adressenlijst 

• een traject waarop u kennismaakt met bijna alle 

• soorten natuurschoon die Noorwegen rijk is 

• klaar voor vertrek?  =  paklijst                                         

 

 

 
Een traject waarop u kennismaakt met bijna alle 
soorten natuurschoon die Noorwegen rijk is: 
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