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Bergen – Den Ultimate Sightseeing Opplevelsen 

 
Fra møtestedet vil vi ta dere med på en fascinerende guidet busstur gjennom vakre Bergen, Norges 
nest største by, berømt for blant annet sine syv fjell og komponisten Edvard Grieg. Dere vil se Bergens 
mest kjente landemerker, som Jugendstilteateret «Den Nasjonale Scene», Håkonshallen, det berømte 
fiskemarkedet, og selvfølgelig det hanseatiske kvarteret Bryggen, som står på UNESCOs verdensarvliste. 
I løpet av turen vil guiden vår dele fakta og morsomme anekdoter med dere, så dere får et lokalt 
innblikk i denne spennende byen.  
 
Dere vil også bli med på en kort busstur utenfor bysentrum, til et vakkert utsiktspunkt kjent som 
“Dronning Mauds Utsikt”. Herfra vil dere kunne nyte utsikten mot Bergen og landskapet rundt. Dere vil 
raskt forstå hvorfor Bergen er kjent som “Inngangsporten til Fjordene”. I horisonten kan dere også skue 
den imponerende Askøybroa, Norges nest største bro, og en av Skandinavias lengste hengebroer.  
 
Etter at bussturen, som varer rundt to timer, er ferdig, vil dere bli tatt med på en guidet vandretur 
gjennom Bryggen. Et besøk i dette pittoreske UNESCO-listede kvarteret føles som en reise tilbake i 
tiden; en fantastisk opplevelse og et “must” når dere besøker Bergen.  

  
Turens siste ettappe er et besøk på Fløyfjellet hvor dere også finner en restaurant, gavebutikker og 
venneligsinnede trollfigurer. Reisen dit går med den berømte Fløibanen, en kabelvogn som tar dere 
med høyt over Bergens hustak for nok en uforglemmelig utsikt over byen.   
 
Hva er inkludert: 

• Bussreise 

• Guidet tur 

• Billetter til Fløibanen 

• MVA 
 

Oppmøte: 

• Cruise Terminalen i Bergen 

• Vi tilpasser turen cruisebåtenes ankomst- og avgangstider 

• Oppmøte er 15 minutter før turstart 
 

Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; ca 4 timer 

• Vanskegrad; nivå 1, lett, passer for alle 

• Vi anbefaler alle våre gjester å ha på passende klær og sko 
 

Fra møtestedet: 

• Kjøre gjennom sentrum, inkludert Nordnes; fotostopp 

• Kjøre gjennom Sandviken 

• Dronning Maud's utsikt; fotostopp 

• Kjøre tilbake til Bergen sentum 

• Guided vandring gjennom Bryggen 

• Fløibanen tur/retur 

• Rekkefølgen i dette kan variere 
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Høydepunkter: 

• Sightseeing i Bergen sentrum 

• Flere fotostopp, både i og utenfor sentrum 

• Panoramautsikt fra “Dronning Mauds utsikt“ 

• Guidet vandring gjennom UNESCO‘s Bryggen 

• Fløibanen tur/retur 
 


