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Bergen – De Ultieme Sightseeing Tour 

Vanaf het meeting point neemt onze guide u per bus mee op een fascinerende sightseeing tour door 
het prachtige centrum van Bergen, de op één na grootste stad van Noorwegen. Deze stad is bekend 
van o.a. de zeven bergen rondom de stad en de componist Edvard Grieg. U rijdt langs de meest 
beroemde bezienswaardigheden van Bergen, zoals het Art Nouveau-theater "Den Nationale Scene", 
het middeleeuwse Håkonshallen-fort, de beroemde vismarkt en natuurlijk UNESCO’s Bryggen. 
Gedurende de tour zal onze gids vele interessante feiten en leuke anekdotes met u delen en u zo een 
optimale ervaring van deze geweldige stad te bezorgen. 
 
De tour gaat verder naar een plek genaamd “Queen Maud’s View”, net buiten de stad zelf. 
Hiervandaan kunt u genieten van een prachtig uitzicht op Bergen en de charmante fjorden. U zult 
meteen begrijpen waarom Bergen ook wel bekend staat als "De Poort naar de Fjorden". Aan de horizon 
kunt u ook de indrukwekkende Askøy-brug zien, de op één na grootste brug van Noorwegen en tevens 
één van de grootste hangbruggen in Scandinavië. 
 
Na het busdeel van de tour, dat ongeveer twee uur duurt, neemt onze gids u mee op een wandeling 
over UNESCO’s Bryggen, de oude Hanzestad. Zodra u deze labyrintische en pittoreske wijk 
binnentreedt, lijkt het of u terug in de tijd bent gereisd. Een onvergetelijke ervaring en een must-do 
wanneer u Bergen bezoekt! 
 
De tour eindigt met een retourtje per kabeltrein naar de top van de berg Fløyen. Hier vindt u een 
restaurant, souvenirwinkeltjes en vele vriendelijke trollenbeeldjes, en kunt u nog eens genieten van 
een adembenemend uitzicht over de stad. 
 
Wat is inbegrepen: 

• Bus 

• Gids 

• Ticket voor de kabeltrein 

• BTW 
 

Meeting point: 

• Cruise Terminal pick-up 

• Wij houden te allen tijde rekening met de vertrektijden van de cruiseschepen 

• Gelieve 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn 
 

Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; ca. 4 uur 

• Moeilijkheidsgraad; level 1, makkelijk, geschikt voor iedereen 

• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 
 

Schema vanaf het meeting point: 

• Busrit door het centrum van Bergen, incl. de wijk Nordnes; fotostop 

• Per bus door de wijk Sandviken 

• Queen Maud's uitzicht; fotostop 

• Per bus terug naar het centrum van Bergen 

• Wandeling onder begeleiding van onze gids over Bryggen 

• Retour per kabeltrein naar de top van Fløyen 

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 
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Highlights: 

• Sightseeing door het centrum van Bergen 

• Meerdere fotostops, zowel in als buiten de stad 

• Panoramisch uitzicht “Queen Maud’s view” 

• Wandeling over UNESCO’s Bryggen 

• Retour per kabeltrein naar Fløyen 
 

 

 


