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Ålesund – Privé Excursie – De Ultieme Sightseeing Tour 

Vanaf het meeting point vertrekt u per bus, door een aantal onderwatertunnels, naar het eiland Giske. 
Giske is een relatief vlak en zeer vruchtbaar eiland. U zult ongetwijfeld grazende koeien en schapen in 
de weilanden langs de weg tegenkomen. Giske staat bekend als geboorteplaats van de bekende viking 
Rollo, beter bekend als de eerste hertog van Normandie en voorouder van het Britse Koningshuis. Op 
dit eiland staat ook een marmeren kerk, gebouwd in de 12de eeuw. Hier wordt natuurlijk tijd gemaakt 
voor een fotostop. De excursie wordt vervolgd naar het mooie eiland Godøy waar een uitgebreide 
pauze wordt gehouden in het typische vissersdorpje Alnes. Hier kunt u genieten van een prachtig 
uitzicht over de Atlantische Oceaan, een bezoek brengen aan de vuurtoren of een wandelingetje 
maken over het strand. 
 
Na een bezoek aan de eilanden, rijdt u terug naar Ålesund en wordt u een aantal eeuwen mee terug 
in de tijd genomen. Terug naar de tijd waar de Noren een zwaar bestaan leidden, arm waren, leefden 
van de visserij of enkel een boerenbestaan kenden. Alles over dit tijdperk in de Noorse geschiedenis 
kunt u hier in het Sunnmøre Museum vinden. Onder begeleiding van onze gids wandelt u door het 
openlucht gedeelte van het museum waar ca. 55 oude houten huisjes staan. Een aantal daarvan zijn 
toegankelijk, zodat u rustig een kijkje binnenin kunt nemen. In het hoofdgebouw van het museum zijn 
verschillende exposities die u kunt bezoeken en in de boothuizen kunt u alles te weten komen over 
hoe het leven in dit gedeelte van Noorwegen door de eeuwen heen is veranderd.  
 
Van het museum gaat u per bus naar de top van de huisberg van de stad, Aksla. Hiervandaan heeft u 
een spectaculair uitzicht over de stad en de vele omliggende eilanden. Onderweg terug naar het 
meeting point rijdt u door het stadscentrum waar u een groot aantal kleurrijke gebouwen vindt die 
gebouwd zijn in de Art Nouveau stijl. De meeste hiervan zijn gebouwd tussen 1904 en 1907, na de 
verwoestende brand die in Januari 1904 ruim 800 huizen in de as heeft gelegd. 
 
 
Wat is inbegrepen: 

• Bus  
• Gids 
• Entree (Alnes vuurtoren, Sunnmøre Museum, Aksla) 
• BTW 

 

Meeting point: 

• Hotel pick-up / Cruise Terminal (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
• Gelieve 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn 

 
Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; 4½ uur 
• Moeilijkheidsgraad; level 1, makkelijk, geschikt voor iedereen 
• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 
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Schema vanaf het meeting point: 
• Per bus naar Giske; fotostop 
• Per bus naar Godøy; bezoek 
• Per bus naar het Sunnmøre Museum; bezoek 
• Per bus naar Aksla; bezoek 
• Sightseeing door het centrum van Ålesund 
• Per bus terug naar het meeting point 
• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 
 

Highlights: 

• Marmeren kerk op Giske uit de 12de eeuw 
• Vuurtoren op het eiland Godøy 
• Bezoek aan het Sunnmøre Museum 
• Panoramisch uitzicht vanaf de berg Aksla 
• Sightseeing door het centrum van Ålesund 

 

 


