
 
 

 

Poollichtreis 

naar 

Tromsø 

 
25 tot 30 jauari 2017 

 

 
Na twee gesmaakte poollichtreizen naar Fins Lapland reizen we volgende winter 
naar het noorden van Noorwegen.  We bezoeken Tromsø, de levendigste stad boven 
de  poolcirkel en trekken naar het kleine eiland Sommaroy.  
 

Noorwegen 
Noorwegen, is een land vol contrasten, middernachtzon in de zomer en poollicht in 
de winter. Steile bergen, diepe valleien, ontzettende afstanden en ruimte in 
overvloed.   
Eeuwenlang bevond Noorwegen zich onder het juk van hetzij de Deense hetzij de 
Zweedse troon.  Zo kwam het dat het land steeds een koning had, maar nooit geen 
aristocratie. De bevolking  bestond uit landbouwers en vissers die enorm veel van 
hun afgelegen land hielden. Zelfs vandaag telt die enorme land minder dan 5 miljoen 
inwoners.  Noorwegen heeft ook iets met Assepoester. Tot in de jaren ’60 was 
Noorwegen één van de armste landen van Europa tot er in 1969 olie gevonden werd. 
Momenteel is het een van de rijkste landen in de wereld met bovendien de 
gezondste levensstijl door hun verbondenheid met de natuur.  
 

 
 
In het noorden van het land leven de Lappen, of Sami zoals ze zichzelf noemen. Een 
volk met een gelijkaardig achtergrond als die indianen in Amerika. Ze leefden als 
nomaden in tenten met rendieren in plaats van met buffels. Een honderdtal jaren 



geleden kwamen de missionarissen die hun levenswijze kwam verbieden. Het zou 
duren tot in de jaren ’70 voordat het hen toegestaan werd hun taal terug te gebruiken 
in het openbaar en opnieuw te leven volgens hun tradities. Vandaag hebben ze hun 
eigen parlement en een erkende plaats in de Noorse maatschappij.  
 

Poollicht 
We zitten nu over het zonnemaximum, maar in de afnemende fase wordt het 
magneetveld van de zon onstabiel en krijgen we meer coronale gaten. Dit zijn 
openingen in de zonne-magnetische veldlijnen, zodat de geladen deeltjes een vrije 
doorstroming krijgen in het zonnestelsel. De kans op poollicht in het hoge noorden 
blijft dan ook zeer hoog. 
 

 
 
 

Programma (*) 

 
Dag 1: woensdag 25 januari 2017  
Brussel – Oslo – Tromsø (A) 
 

 08u00 - Afspraak op de luchthaven van Zaventem en verdeling van de 
reisdocumenten. 

 10u10 - Vertrek van de SAS vlucht met bestemming Oslo  

 12u50 - Aankomst in Oslo. 

 14u45 - Vertrek van de vlucht met bestemming Tromsø. 

 16u35 - Aankomst in Tromsø. 

 Onthaal door de gids en transfer naar Tromsø. 

 Incheck in het Clarion Hotel The Edge. 

 Poollicht welkomst diner aan de Cable Car top.  
 
De kabelbaan bevindt zich zo’n tien minuten buiten het stadscentrum, over de brug 
naar het vasteland, achter de Arctic Cathedral. De gondel neemt je mee naar een 
hoogte van 421 meter waar je vanuit het restaurant een prachtig zicht hebt op 
Tromsø, de omliggende eilanden, bergen en fjorden.  We genieten van een drie-
gangen menu en krijgen een inleiding over het poollicht, en met een beetje geluk 
zien we het zelfs boven Tromsø oplichten.... 
Terugkeer naar het hotel voor overnachting tegen 01u00 (afhankelijk van het weer en 
de poollichtactiviteit...) 



 
 

 

Dag 2: donderdag 26 januari 2017 (O – M – A) 
 
In de voormiddag staat een stadsbezoek aan Tromsø op het programma. We 
bezoeken de mooiste uitzichtspunten en de beroemdste attracties zoals de 
IJszeekathedraal (Arctic Cathedral), het Polaria Aquarium en het Polar Museum.  
Tromsø was lang het centrum voor de zeehondenjacht, en een uitvalsbasis voor 
talrijke poolexpedities. In het Polar Museum leren we er alles over. 
Het Polaria aquarium is het meest noordelijke aquarium ter wereld en belicht vooral 
het leven in de Arctische wateren.  
De panoramische tour eindigt in een lokaal restaurant voor de lunch. Na de lunch 
vrije tijd voor het verder zetten van de verkenning van Tromsø.  
Om 17u00 verzamelen we opnieuw in het hotel voor een spectaculaire poollicht 
sneeuwscootertocht in de Lyngen Alps.  
Hier krijgen we de nodige uitrusting, thermische kledij en helmen. Na de briefing over 
de rijtechnieken en veiligheid vertrekken we per sneeuwscooter voor een rit door de 
bossen (2 personen per sneeuwscooter - mits supplement is ook 1 persoon per 
scooter mogelijk). 
Sneeuwscooters zijn een moderne manier om zich te verplaatsen door het met 
sneeuw bedekte landschap en ze zijn een deel geworden van het alledaagse leven 
van de Lappen.  
Onderweg genieten we van een sfeervol warm avondmaal in een lavu  (traditionele 
Sami tent). 
Terugkeer naar het hotel en overnachting in het hotel. 
 



 
 
 

Dag 3: vrijdag 27 januari 2017 (O – M – A) 
 
Ontbijt in het hotel. 
De voormiddag wordt gevuld met een rendiersafari. We bezoeken een Sami-kamp 
met rendierboerderij. We leren over de dieren, helpen hen voederen en maken een 
rit per rendierslee.  Daarna genieten we van een warme lunch in een grote 
verwarmde lavu (Sami-tent). 
 

 
 
Terugkeer naar Tromsø 
14u30-15u30 Transfer naar Sommaroy en check-in in het Sommaroy Arctic Hotel 



 
 
Avondmaal in het restaurant. Overnachting in het Sommaroy Arctic Hotel. 
 
Iedere avond staan we op uitkijk voor poollicht.  
Er wordt afgesproken wie gewekt wil worden als de hemel groen kleurt. 
Camera’s en warme kledij stand-by om er snel bij te zijn. 
 
 

Dag 4: zaterdag 28 januari 2017 (O – M – A) 
 
Ontbijt in het hotel. 
8u30  - 15u00   Transfer naar het eiland Kvaløya voor een hondenslede tocht. Een 
fantastische manier om het landschap te verkennen. De honden zijn speciaal 
opgeleid voor het trekken van de slee, en ze doen het met een ontembaar 
enthousiasme. 
Na de tocht genieten we van een warme lunch alvorens terug te keren naar 
Sommaroy. 
De rest van de namiddag vrij om het Sommaroy eiland te verkennen, op te warmen 
in de sauna of te verpozen in de hot tub.  
19u00 avondmaal  en overnachting in het Sommaroy restaurant.  
Stand by voor poollichtwaarneming. 
 



 
 
 
Dag 5: zondag 29 januari 2017 (O – M – A) 
  
09u00 – 13u00 We wandelen vijf minuten tot bij de pier. Hier schepen we in voor een 
walvissafari. We kijken uit naar bultruggen (humpback whale), vinvissen, 
dwergvinvissen (minke whale) en orca’s.  
 
Namiddag vrij om te genieten van de natuur, de sauna of hottub. 
Avondmaal en overnachting in Sommaroy Arctic Hotel.  
Ook deze laatste avond kijken we weer uit naar het poollicht.  
 
 
 
Dag 6: maandag 30 januari 2017 (O) 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. 
Aankomst in Brussel om 18u20 
 

Einde van de reis 
 
Vluchtschema 

1  SK4744 G 25JAN 3 BRUOSL HK15 1010    1055 1250   *1A/E*                     

 2  SK4422 G 25JAN 3 OSLTOS HK15 1415    1445 1635   *1A/E*                     

 3  SK4411 G 30JAN 1 TOSOSL HK15 1110    1140 1335   *1A/E*                     

 4  SK4745 G 30JAN 1 OSLBRU HK15 1535    1620 1820   *1A/E*   

 
(*) Programma en vluchtschema onder voorbehoud van wijzigingen. 



Hotels:  

Tromsø: Clarion Hotel The Edge 

In Tromsø verblijven we in het Clarion Hotel The Edge. Dit hotel ligt pal in het 
centrum. Het opende zijn deuren in 2014 en heeft een uitzicht op de Tromsø Sound 
en de IJszeekathedraal. Het beschikt over gratis wifi, moderne kamers en een eigen 
restaurant. Alle kamers van het Clarion Hotel zijn voorzien van eigentijds meubilair, 
een grote flatscreen-tv en een bureau. De badkamers zijn uitgerust met een douche 
en een haardroger. Het restaurant Kitchen & Table van Marcus Samuelsson serveert 
gerechten in New York-stijl, bereid met lokale ingrediënten.  

 
 

Sommaroy: Sommaroy Arctic Hotel 
Het Sommaroy Arctic Hotel opende zijn deuren in april 2001 en is gebouwd in de 
traditionele Noorse stijl. Het omvat een hoofdgebouw met 28 goed uitgeruste kamers 
met verschillende essentiële faciliteiten om gasten een comfortabel verblijf te 
garanderen en verschillende vrijstaande chalets. Het hotel beschikt over een 
restaurant, sauna en jacuzzi, vergaderruimtes en een bibliotheek. 
 

  
 



Prijs per persoon in dubbel: 2 845,00 €    
Single supplement:      340,00 € 
 
 

De prijs houdt in: 
 

 De vluchten Brussel - Oslo - Tromsø - Brussel 

 Het verblijf gedurende  2 nachten in het Clarion Hotel The Edge, en 3 nachten 
in het Sommaroy Arctic Hotel op basis van een dubbele kamer met ontbijt. 

 De transfers en activiteiten zoals vermeld in het programma. 

 Engelstalige gids en Nederlandstalige Urania begeleider. 

 Het gebruik van thermische kledij voor de sneeuwscootertocht. 

 De maaltijden zoals vermeld in het programma, inclusief water en koffie/thee. 

 Dekking door het Garantiefonds Reizen. 

 Voorreisvergadering op Urania met uiteenzetting over het poollicht. 
 
De prijs houdt niet in: 

 

 Alle uitgaven van persoonlijke aard. 

 Optionele activiteiten 

 Reis- en annulatieverzekering 

 De dranken bij de maaltijden (water en koffie/thee zijn wel inbegrepen). 
 

 
 

Poollicht is een natuurverschijnsel.  Het kan niet gegarandeerd worden, 
evenmin als een heldere hemel. 

 
Deze reis wordt georganiseerd door:    Art of Travel  Licentie A 1047   
 
Praktische uitwerking en reisleiding:  Werner Hamelinck   

GSM: +32 475 29 11 59 
Werner.hamelinck@astroreizen.be 
www.astroreizen.be   

Wetenschappelijke ondersteuning door  Volkssterrenwacht Urania                                                                 
Matthheessensstraat 60 – 2540 Hove    www.urania.be 


