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Resor

Utsikt över Bergen från Ulriken.
Foto: Anders Köningsson
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RESA
Flyg: Reguljärflyg med SAS och Norwegian från Köpenhamn till Bergen och Stavanger. Restid cirka 1,5
timme. Vissa turer har byte i Oslo, räkna då med minst en extra timmes restid. Priset varierar, mellan
cirka 250 och 4 000 kronor enkel resa.
Tåg: Tåg Oslo–Bergen tar drygt sju timmar och kostar mellan 250 och 800 kronor enkel resa. Oslo–
Stavanger tar drygt åtta timmar och kostar mellan 250 och 900 kronor enkel.
Buss: Buss mellan Oslo och Bergen eller Stavanger kostar mellan 200 och 400 kronor enkel resa.

BO
Lyx & budget: I Bergen och Stavanger finns boende i alla kategorier.
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Bergen: Radisson Blu Bryggen, exklusivt hotell i Bryggen där kungligheter och popstjärnor brukar bo.
Dubbelrum från cirka 1900 kronor per natt.
På Stord finns ett par hotell och campingplatser med stugor. Stord Hotell, standardhotell, rent med bra
service. Dubbelrum från cirka 1 100 kronor per natt.
Vid Preikestolen finns Preikestolhytta, ett vackert beläget hotell och vandrarhem, sovsal från 300 kronor
per natt, dubbelrum från 800 kronor per natt. www.turistforeningen.no/preikestolenfjellstue/

ÄTA
Specialiteter: Det äts mycket fisk och skaldjur. Några specialiteter är raspeball (liknar pitepalt) och rökt
lax.
Priser: Middag kostar från cirka 100 kronor på ett budgetställe och från cirka 200 kronor på lite finare
restauranger. Bölgen & Moi är en restaurangkedja som finns i både Bergen och Stavanger.

GÖRA
Resa runt: Kystbussen, färja eller egen bil gäller mellan städerna på västkusten. Det finns inget tågnät
mellan Bergen och Stavanger. Färje- och vägavgifter tillkommer om man har egen bil, räkna med ett
antal hundralappar.
Spårvagn: I Bergen öppnar Bybanen, en spårvagnslinje, den 22 juni. Ett bra alternativ för den som
tänker på miljön, staden har fått allt större problem med smog.
Det händer:
Bergen. Nattjazz – Nordeuropas längsta jazzfestival, 26 maj 5 juni.
Bergen spelfestival – världens största tävlingsarrangemang för brädspel, 31 juli–7 augusti.
Stord. Stordfest 2010 – maritim och musikalisk festival dit några av världens största och vackraste
segelfartyg kommer, 25–28 juni.
Stavanger. World Tour Beach Volleyboll, en av världens största beachvolleytävlingar, 28 juni 3 juli.

Missa inte
… att vandra upp till Preikestolen en tidig morgon eller sen kväll när det inte är så mycket folk där. En
fantastisk vacker plats som gör sig bäst i stillhet.
… att åka på en båttur in i någon av fjordarna.
… att åka upp till bergen Flöjen eller Ulriken och avnjuta Bergen ovanifrån.
… att bada eller vandra längs de långa sandstränderna utmed kusten utanför Stavanger. Här finns också
bra möjligheter för våg- vind- och kitesurfing .
… att gå på konsert i Hulen. Ett gammalt skyddsrum som byggts om för konserter och fest. Rader av
levande ljus lyser upp bergsutrymmena.
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Missa gärna
Nygårdsparken i Bergen. Vacker park omgärdad av gamla hus som länge varit tillhåll för narkomaner
som injicerar knark öppet och lämnar använda sprutor i gräset.

NÄR?
Turistsäsong: Samma som i Sverige. Bästa tid att resa om man ska vara ute i naturen är maj–september.
Klimat: Norges västkust har ett utpräglat kustklimat med relativt milda vintrar och liknande
sommartemperaturer som i Sverige.

KÖPA
Priserna: Det mesta är dyrare än i Sverige, räkna med generellt åtminstone 20 procent högre priser
utöver valutaskillnaden.
Tips: Stort utbud av hantverk och konst i Stavanger. Till exempel på Neo Galleri Studio. Norska
souvenirer och traditionella dräkter, butiken Husfliden i Bergen.

PACKA
Prylar du behöver: Ta med regnkläder! Norges västkust är ett av Europas mest nederbördsrika med
cirka tvåtusen millimeter per år. Nederbörden har gjort att Bergen har Norges enda paraplyreparatör. Det
finns också en paraplyautomat i staden.

5 favoriter
1. Bryggen i Bergen - Världsarv bestående av gamla hansabyggnader.
2. Bergenhusfästning - Fästning med anor från 1200-talet. Användes också som lokalt högkvarter för de
tyska ockupanterna under andra världskriget.
3. Kjerag - Klippa inkilad mellan två bergssidor i Lysefjorden utanför Stavanger, bra för spektakulära
foton eller basejumping.
4. Norskoljemuseum - Finns i Stavanger och visar historien om Norge som oljenation.
5. Flöj- och Ulriksbanan - Berg- och kabinbana i Bergen.
Större eller mindre text

Rekommendera

Bli den första bland dina vänner att rekommendera detta.
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Sol & Bad

Apollo - Sunny Beach, 1v fr.
2848kr
Apollo

Hotell Royal Palm*** Alanya Paradiset Samoa.
Turkiet
Fijiresor
Detur

Skidåkning & Vintersport

Vårskidåkning i Lindvallen fr
2.355:-/stuga
BENGT-MARTINS AB

Vardagslyx i svit i Åre fr 585:Copperhill Mountain Lodge

Åk med Softresor till Hemsedal.
Softresor

Lyxvillor 2 till 6 personer i
Sydafrika
Nyati Safari

All Inclusive i Syditalien med
Solresor
Solresor

All inclusive

San Agustin, Gran Canaria med
Apollo
Apollo

Rundresor

Stora Kubaresan
Explore Tours

Njut av 13 dagars lyx i Stora rundresan JAPAN
Vietnam
Japanspecialisten
Travelbase

Resor till Thailand
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Res nu till Thailand Karon Beach Koh Lanta - Blue Village Resort
9698:- pp.
& Spa
Apollo
Fritidsresor
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Cathay Pacific via Hong Kong till
Phuket
AB World Travel Team Norden

Weekend & storstad

Nytt hotell****Sthlm 7000 m2
aktivitetscenter
Biz Apartment

Pragweekend 4d + Prag Food
Festival = 3500kr
TravelClub i Scandinavia
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