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Info
REISDOCUMENTEN
TIJDZONE
VALUTA
KLIMAAT
TAAL
ASL TRAVEL

Identiteitskaart
In Noorwegen geldt dezelfde tijdzone als in België
U kunt in Noorwegen betalen met de Noorse Kroon - 1 EUR = 9,7 NOK
De gemiddelde temperatuur in Olso begin oktober is 14°C
In Olso wordt Noors en Engels gesproken
Contactpersonen ter plaatse: Griet Lijnen: +32 484 110 735
Kiara Lijnen: +32 479 367 585

SARPSBORG 08 FF VS KRC GENK

Oslo
Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, is qua inwonersaantal
een erg kleine stad, maar qua oppervlakte een van de
grootste hoofdsteden ter wereld. Dat is te danken aan de
prachtige, uitgestrekte natuurgebieden die als het ware één
geheel vormen met de stad.
Oslo ligt vlakbij de Oslofjord, met een lengte van 107 km het
vijfde grootste fjord van Noorwegen.
Maar Oslo biedt meer dan alleen zijn prachtige natuur.
Kunstliefhebbers komen naar deze stad voor de schilderijen
van de werelberoemde Noorse kunstenaar Edvard Munch
en de sculpturen van beeldhouwer Gustav Vigeland.
In het Vikingschipmuseum kun je dan weer magnifieke
schepen bewonderen die op Noorse Vikingbegraafplaatsen
gevonden zijn.
Ook op culinair vlak is een bezoek aan Oslo niet te
versmaden. De stad heeft een paar vooraanstaande
restaurants die bekroond zijn met Michelinsterren.
De uitgaanssène in Oslo is erg levendig, met zowel trendy
nachtclubs als traditionele cafeetjes.
PRISTINA VS KRC GENK

Dag 1
08:30

Afspraak in de luchthaven van Maastricht

10:00

Vertrek vlucht naar Olso

11:40

Aankomst in Oslo & transfer naar hotel
Check-in is pas gegarandeerd vanaf 15u00
Vrije namiddag & avond

Timing onder voorbehoud van wijzigingen

PRISTINA VS KRC GENK

Gelieve tijdig aanwezig te zijn

Dag 2
Ontbijt & vrije dag

Afspraak in lobby
10:00

Optioneel: begeleide stadstour
gelieve op voorhand in te schrijven

18:00

Afspraak in lobby

21:00

Vertrek naar het stadion
Wedstrijd Sarpsborg 08 FF vs KRC Genk
Retour naar het hotel in samenspraak

Timing onder voorbehoud van wijzigingen
Gelieve tijdig aanwezig te zijn

PRISTINA VS KRC GENK

Dag 3
Ontbijt & check-out
Afspraak in lobby met alle bagage
08:15

Vertrek naar Oslo luchthaven

11:30

Vertrek vlucht naar Maastricht

13:00

Aankomst Maastricht luchthaven

Timing onder voorbehoud van wijzigingen
Gelieve tijdig aanwezig te zijn

PRISTINA VS KRC GENK

bestemming

Oslo

Hotel
Scandic Victoria 4*

Dag 2

Dit hotel ligt halverwege het Centraal Station van Oslo en het Koninklijk Paleis. Het biedt een ideale uitvalsbasis in het
stadscentrum. De kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv en er wordt elke dag een populair ontbijtbuffet geserveerd.
Gratis WiFi is beschikbaar in elke kamer van het Scandic Victoria. Alle kamers hebben daarnaast koffie- en theefaciliteiten .
In Victor Bar kunt u genieten van snacks en drankjes.
Binnen 10 minuten lopen van het Scandic Victoria vindt u bezienswaardigheden zoals het Nationaal Theater en de
belangrijkste winkelstraat, de Karl Johans gate. Metrostation Stortinget ligt op 300 meter afstand.
Rosenkranzgt. 13, 0121 Oslo, Noorwegen

Budget
PRIJS PER PERSOON - 495 EURO

INCLUSIEF
Vlucht Maastricht - Oslo - Maastricht incl taksen en snack
2 overnachting in Hotel Scandic Victoria 4* in kamer en ontbijt (op basis van dubbel kamer)
Alle transfers zoals omschreven in programma
Begeleiding ter plaatse door ASL Travel

EXCLUSIEF
Stadstour wedstrijddag - 60 euro
Parking ticket luchthaven (72h) - 33 euro
Wedstrijdticket - 20 euro of Firstclass ticket (zonder eten) - 25 euro
* gelieve op voorhand te reserveren
Single supplement - 110 euro

fijne reis
ASL TRAVEL

TRAVEL@ASLGROUP.EU - 011 29 50 05

