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Algemene Informatie  
Bliss Mobil North Cape Expedition 2019 

	

THE ADVENTURE 
Vertrek  in Oslo (Noorwegen) op 1 maart 2019 

Finish  in Rovaniemi (Finland) op 17 maart 2019 

17 reisdagen  

3 te bezoeken landen gedurende de reis 

Maximaal 10 deelnemende teams 

 
ZWAARTE VAN ‘T AVONTUUR 

De uiteindelijke zwaarte van de reis wordt mede bepaald door factoren als 

weersomstandigheden en fysieke gesteldheid. Het avontuur vraagt veel van 

mens en machine. Een gezond lichaam en gezonde geest, naast een goed 

geprepareerd voertuig maken dat je maximaal van deze reis kunt genieten. 

Het reistempo is dusdanig dat er voldoende bezienswaardigheden kunnen 

worden bezocht, maar ook rustdagen mogelijk maakt. Deze Bliss Mobil 

Expeditie zal zeker als intensief ervaren worden. 

 

BEGELEIDING VAN DE REIS 
Overland Travel heeft meer dan 8 jaar ervaring in het uitzetten, organiseren en 

begeleiden van de meest avontuurlijke reizen denkbaar. De professionele 

begeleiding beschikt over bovengemiddelde technische kennis en EHBO-

capaciteiten. Meereizende lokale gidsen bieden ondersteuning bij 

grensovergangen, excursies in de natuur en de mogelijkheid om met de lokale 

bevolking te communiceren. 
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PRIJZEN & INSCHRIJVEN 
De prijs van €6945 per Bliss Mobil truck is op basis van twee personen per 

team. Bij inschrijving dient 50% van de totale reissom te worden voldaan. De 

totale reissom dient, inclusief eventuele toeslagen, 2 maanden voor vertrek te 

zijn voldaan. 

 

Inschrijven kan middels het invullen van het daarvoor bestemde 

inschrijfformulier – te downloaden op de website. 

 

INBEGREPEN IN DE PRIJS 
• Uitgebreid avontuurlijk roadbook 

• Offroad-vergunningen en begeleiding 

• Professionele organisatie en volledige ontzorging 

• Technische ondersteuning en support 

• Alle overnachtingen (op bijzondere locaties) 

• Ontbijt en diner op geselecteerde overnachtingslocaties (wordt 

aangeduid in het roadbook) 

• 24/7 reisbegeleiding 

• Aantal unieke en verrassende excursies 

• Veel plezier en een onvergetelijk avontuur 

 

BIJKOMENDE KOSTEN 
• Voertuig 

• Equipment (verkrijgbaar bij Overland Travel) 

• Reserveonderdelen 

• Brandstof 

• Tolgelden 

• Overige maaltijden 

• Vaccinaties  
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• WA-verzekering voertuig  

• Indien gewenst, aanvullende cascoverzekering voor het voertuig 

• Overige persoonlijke uitgaven 

• Transport naar Oslo en terug vanaf Helsinki 

• Veerboot 
 

VOERTUIGKEUZE 
Dit avontuur is toegespitst op rijders van 4x4, 6x6 en 8x8 Bliss Mobil trucks.  

 
VERBLIJF 
Overnachtingen vinden plaats op de meest unieke plaatsen. 

 

ALS KARAVAAN RIJDEN 
Het zal een aantal keer tijdens deze reis voorkomen dat we als één karavaan 

zullen rijden. Denk bijvoorbeeld aan vertrek, aankomst en vlak voor 

grensovergangen, maar ook bij moeilijke passages in het terrein. 

Je kunt in veel gevallen zelf bepalen of je zelfstandig rijdt (op basis van 

coördinaten) of je bijvoorbeeld met elkaar oprijdt of bij ons aansluit. Aan het 

eind van elke dag tref je elkaar op de overnachtingslocatie. Natuurlijk kom je 

elkaar ook geregeld tegen onderweg en is er altijd ondersteuning en hulp in de 

buurt. 

 

COMMUNICATIE 
Over het algemeen is de mobiele dekking redelijk tot goed. De begeleiding is 

uitgerust met een satellietapparaat en zo altijd bereikbaar. Je kunt er als 

deelnemer voor kiezen ook een dergelijk apparaat mee te nemen. Overland 

Travel kan je hierin voorzien. 
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Communicatie tussen de voertuigen is het meest eenvoudig door gebruik te 

maken van een 27MC-radio. Informeer naar het juiste systeem bij Overland 

Travel. 

 

NAVIGATIE 
Navigatie geschiedt aan de hand van het roadbook. Hiervoor gebruik je kiezen 

jouw eigen GPS  toestel om te navigeren. De toestellen van Garmin zijn hier 

het meest geschikt voor. Bijvoorbeeld de : GPSMAP 276Cx. Ook zul je 

gebruikmaken van navigatie-apps op telefoon en/of tablet. Skout van Skobbler, 

verkrijgbaar in de App-store, is wat Overland Travel zelf gebruikt. 

 

PASPOORT EN VISA 
Woon je buiten de EU, informeer bij Overland Travel. 

 

REISVACCINATIES. 

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering beveelt voor deze 

bestemmingen geen vaccinaties aan. Informeer bij je eigen arts wat 

aanbevolen wordt. Veelal is vergoeding door je ziektekostenverzekering (deels 

of geheel) mogelijk. 
 
UITZONDERLIJKE GEVALLEN 
Natuurlijk dien je goed verzekerd op reis te gaan. Dit geldt zowel voor je 

gezondheids- als voertuigverzekering. Mocht je door technische of medische 

problemen niet verder kunnen reizen, zal Overland Travel zo goed mogelijk 

assisteren bij repatriëring.  

 

VERSCHEPEN VAN HET VOERTUIG 
Overland Travel heeft de contacten en relaties om je de zorgen van het 

verschepen uit handen te nemen. Dat betekent dat wij faciliteren en 

coördineren, zodat jij optimaal kunt genieten van de reis. Verschepen is op 
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maat. Je krijgt dus een calculatie van de verschepingsdiensten naar jouw 

gewenste bestemming. Voor deze reis kun je zelf de veerboot boeken, maar 

dit ook aan Overland Travel uitbesteden. 

 

CONTACT 
Bel (+31 652333204) of mail (info@overland.travel) voor al je vragen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCLAIMER 
Deze factsheet is met de grootste zorg samengesteld. Door de complexiteit van het reisproduct 

kunnen er wijzigingen optreden. Denk hierbij aan wijzigingen door politieke ontwikkelingen en 

wijzigingen in valutakoers. Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden gedupliceerd. 


