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Ålesund – De Art Nouveau Stadswandeling 

De stad Ålesund is gebouwd op meerdere eilanden. Het hart van de stad is verspreid over twee 
daarvan: de eilanden Nørvøy en Aspøy.  

Visserij en de daarbij behorende industrie evenals de scheepsbouw zijn nog altijd de voornaamste 
bronnen van inkomsten in deze regio van Noorwegen. Onderweg kunt u dan ook met regelmaat 
verschillende soorten boten op de wateren rondom de stad tegenkomen. Een groot deel van de stad 
is gebouwd in een ongewone architectuur; Art Nouveau. De meeste gebouwen dateren uit de periode 
1904-1907, na de verwoestende brand die de stad trof in Januari 1904 en meer dan 800 huizen in het 
centrum van de stad in as legde.  

Onze gids zal u meenemen voor een interessante wandeling door de straten van het stadscentrum en 
u langs de meest indrukwekkende Art Nouveau huizen en gebouwen leiden. Tijdens deze excursie zult 
u ook een bezoek brengen aan het Jugendstil Senter (Art Nouveau Museum), wat gevestigd is in de 
oude Swan Apotheek. Een tijdmachine neemt u mee terug in de tijd. U gaat terug naar het jaar van de 
brand en de wederopbouw van de stad. In dit museum kunt u tevens verschillende exposities 
bezoeken. 

 

Wat is inbegrepen: 

• Gids 
• Entree Jugendstilsenter / Art Nouveau Museum 
• BTW 

 
Meeting point: 

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

 
Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; 3 uur 
• Moeilijkheidsgraad; level 2, gemiddeld, geschikt voor lichamelijk fitte reizigers 
• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 

 
Schema vanaf het meeting point: 

• Wandeling door het westelijke deel van het stadscentrum 
• Bezoek aan het Art Nouveau Museum / Jugendstilsenter 
• Wandeling door het oostelijke deel van het stadscentrum 
• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 
Highlights: 

• Art Nouveau Museum / Jugendstilsenter 
• Wandeling met guide door het stadscentrum / Art Nouveau architectuur 


