
Motorreis naar de Noordkaap



NOORDKAAP

• Voor de durvers en de diehards

• Met Network On Wheels naar 
de Noordkaap!

• 16 daagse

• 19 juni - 4 juli 2020

• Stevige ritten tot 600 km

• Totaal van 5550 km in 
Scandinavië



• 19 juni – 4 juli

• 16 dagen

• Totaal 7430 km

• Noors- en NL-talige begeleiding

• Rijden op eigen tempo

• Flinke ritten
• Snel naar de Noordkaap
• Genieten in Noorwegen



DAG 1: GENT - PUTTGARDEN (769 km)



DAG 1: GENT - PUTTGARDEN (DU) (769 km)

• Dorpje in het 
uiterste noorden 
van Duitsland in de 
provincie Sleeswijk-
Holstein



DAG 2: PUTTGARDEN (DU) - GULLSPÅNG (ZW) (625 km)



DAG 2: PUTTGARDEN (DU) - GULLSPÅNG (ZW) (625 km)

• Ferry 45 min. naar het Deense 
Rodby in de provincie Lolland

• Via Kopenhagen over “The 
Bridge” naar Malmo

• Langs Halmstad verlaten we de 
kust voor een flinke tocht 
binnenland richting Gullspang

• In het Djuro Nationalpark

• We zitten nog steeds onder de 
hoogte van Oslo



DAG 3: GULLSPÅNG (ZW) - ÖSTERSUND (ZW) (567 km)



• Langs het Siljan meer in Mora

• Door het Hamra Nationalpark

• Östersund aan het Storsjön
meer

DAG 3: GULLSPÅNG (ZW) - ÖSTERSUND (ZW) (567 km)



DAG 4: ÖSTERSUND (ZW) - JOKKMOKK (ZW) (598 km)



DAG 4: ÖSTERSUND (ZW) - JOKKMOKK (ZW) (598 km)

• Via Strömsund en Dorothea 
rijden we naar Arvidsjaur

• Doorheen bossen en bossen

• Vandaar naar Jokkmokk

• Op dezelfde hoogte als Rovaniemi

• We passeren de POOLCIRKEL!!!

• Stempel ophalen

• En kopp kaffe med kanellbullar





DAG 5: JOKKMOKK (ZW) - KARASJOK (NO) (568 km)



• 3 landen op 1 dag

• Vertrek in Zweden

• Passage door Finland (100 km)

• Eindigen in Noorwegen

• Doorheen Muddus Nationalpark

• In Kaaresuvanto Finland binnen

• Via Kautokino naar Karasjok

DAG 5: JOKKMOKK (ZW) - KARASJOK (NO) (568 km)





DAG 6: KARASJOK(NO) - NOORDKAAP - SKAIDI(NO) (417 km)



• Langs de gigantische Porsanger 
Fjord

• Doorheen de 6875 m lange 
Nordkapp tunnel

• Op het eiland Mageroya

• Diploma halen op de Noordkaap

• Terug zuidwaarts naar Skaidi

DAG 6: KARASJOK(NO) - NOORDKAAP - SKAIDI(NO) (417 km)







DAG 7: SKAIDI (NO) - TROMSØ (NO) (375 km)



• Terug naar de bewoonde wereld 
en Fjordenland

• Doorheen de Stokkedalen

• Langs de kust Fjord in, Fjord uit

• Naar de vissersstad Tromsø

DAG 7: SKAIDI (NO) - TROMSØ (NO) (375 km)



DAG 8: TROMSØ (NO) - MELBU (NO) (281 km)



DAG 8: TROMSØ (NO) - MELBU (NO) (281 km)

• Na 50 km de ferry in 
Brensholmen

• Ferry naar Andenes

• We zitten op de LOFOTEN

• Pittoreske Melbu aan de 
Noordelijke Noordzee



DAG 9: MELBU (NO) - BODØ (NO) (168 km)



• Start de dag met een ferry
(30 min)

• Verder over de Lofoten naar 
het zuiden

• De ferry in Reine naar Bodø
(3u)

• Bodø aan de Saltfjord

DAG 9: MELBU (NO) - BODØ (NO) (168 km)





DAG 10: BODØ (NO) - SANDNESSJØE (NO) (296 km)



• Via de Glomfjord naar Jektvika

• Ferry naar Kilboghamn

• Doorheen Sjaltfellet-Svartisen 
Nasjonalpark

• Prachtige kustlijn

DAG 10: BODØ (NO) - SANDNESSJØE (NO) (296 km)



DAG 11: SANDNESSJØE(NO) - TRONDHEIM(NO) (418 km)



DAG 11: SANDNESSJØE(NO) - TRONDHEIM(NO) (418 km)

• 4 ferries op het menu vandaag

• Nog steeds in de provincie 
Nordland

• Steinkjer en Levanger langs de 
oever van de Trondheimsfjord

• We slapen in airport hotel Varnes



DAG 12: TRONDHEIM(NO) - MOLDE (NO) (324 km)



DAG 12: TRONDHEIM(NO) - MOLDE (NO) (324 km)

• Ferry naar Kristiansund

• Op vertrouwd terrein

• Over de beroemde 
Altanterhavsveien naar Molde

• Op de route van de juli-reis





DAG 13: MOLDE (NO) - SOGNDALSFJØRA (NO) (347 km)



DAG 13: MOLDE (NO) - SOGNDALSFJØRA (NO) (347 km)



DAG 14: SOGNDALSFJØRA(NO) - RØLDAL(NO) (308 km)



DAG 14: SOGNDALSFJØRA(NO) - RØLDAL(NO) (308 km)



DAG 15: RØLDAL (NO) - LARVIK (NO) (259 km)



DAG 15: RØLDAL (NO) - LARVIK (NO) (259 km)



Det finnes ikke 
dårlig vær, 

bare dårlige
klær. 

There is no bad weather, 
only bad clothing.



DAG 16: LARVIK (NO) - GENT

• Speedferry (3u45)

• Hirtshals - Gent: 1120 km

• Optie: hotel boeken op terugweg

• Met de motortassen vol heerlijke 
herinneringen huiswaarts



PRAKTISCHE INFORMATIE

• Routes als GPX-files en hotels na inschrijving

• Kledij: voldoende warme kledij (boven de sneeuwgrens)

• Interesse? Neem nu een optie via 
www.networkonwheels.be of + 32 (0)9 312 37 01

• Indicatieve prijs: 1900 euro/pp voor dubbel kamer

• Prijs in functie van aantal deelnemers


