
Program for Forening Norden Århus’ rejse 

til Bergen, 25. – 29. maj 2020 

Mandag den 25. maj: Afrejse fra Danmark  
Afgang fra Århus Musikhus kl. 12:45. Forventet ankomst til 
Billund Lufthavn kl. 14:15 hvor vi tjekker ind og afleverer 
bagagen. Flyafgang kl. 16:10 med ankomst til Bergen 17:30. 
Når vi har fået bagagen går vi ud til den ventende bus, som 
kører os direkte til Comfort Hotel Holberg. Efter indlogering er 
der middag på hotellet. 

Tirsdag den 26. maj: Rundvisning på Bryggen & Bergenhus Fæstningen, Kunstmuseet Kode 3 
Kl. 09:00 er der en guidet rundvisning på Bryggen, der siden 1979 har været på UNESCO’s verdensarveliste. 
Det er en serie af hanseatiske forretningsbygninger, der ligger side om side ved fjordens østlige side. 
Området er i dag en levende historisk bydel med 61 fredede bygninger. Indtil 1945 var Bryggen kendt som 
Tyskebryggen. Hanseforbundet var en sammenslutning af nordeuropæiske byer, hovedsagelig tyske. 
Medlemmerne var købmænd som jævnligt mødtes for at indgå handelsaftaler og træffe beslutninger om 
fælles problemer. Turen bringer os også til Bergenhus Fæstning, der er en af de ældste og bedst bevarede 
fæstninger i Norge. I begyndelsen af 1100-tallet blev der anlagt en kongsgård, der omkring 1200 blev 
forsynet med en ringmur. På dette tidspunkt blev den kaldt Holmen og var hovedsæde for den norske 
konge. Under 2. verdenskrig brugte den tyske besættelsesmagt Bergenhus som lokalt hovedkvarter.  
Efter den guide tur er der lidt tid på egen hånd, inden vi mødes til frokost.   
Efter frokost går vi til kunstmuseet ” Kode 3” der bl.a. rummer Rasmus Meyers samling af norsk kunst fra 
barokken til modernisme. Der er en guidet rundvisning i den norske guldalder-kunst. Rasmus Meyer var 
blandt de første samlere af Edvard Munchs kunst og sikrede sig hovedværker fra alle Munchs perioder. 
Rasmus Meyers arvinger donerede i 1916 den historiske samling til Bergen by. Kunstsamlingen er i dag en 
af verdens vigtigste Munch samlinger. Af øvrige kunstnere i samlingen kan nævnes J.C. Dah, Harriet Backer, 
Christian Krogh, Gerhard Munthe og Henrik Sørensen med flere.  
Efter rundvisningen er der tid til selv at gå rundt på museet. Entrébilletten gælder også til kunstmuseerne 
Kode 1, Kode 2 og Kode 4, der ligger som perler på en snor.  
Middag på hotellet. 

Onsdag den 27. maj: Bustur i området, Troldhaugen med lunchkoncert 
Efter morgenmaden på hotellet kører vi en tur i ”baglandet” - en tur der går gennem byerne Åsane, Indre 
Arna, Trengereid og Osøyro. Udflugten slutter ved Troldhaugen, den norske komponist Griegs hjem, der 
ligger i naturskønne omgivelser med en formidabel udsigt over søen Nordåsvannnnet. Der er rundvisning i 
villaen, der blev bygget i 1884-85. Her boede Grieg (1843-1907) og hustruen Nina frem til hans død. Hun 
flyttede efterfølgende tilbage til København. Inventaret i villaen er det originale og står ”urørt” som det var, 
da Grieg gik bort. 
I 1985 blev der bygget en kammermusiksal, der ligger nedsænket i en slugt i terrænet. I den moderne 
Troldsal overværer vi en stemningsfuld minikoncert. 
Bussen kører os tilbage til Bergen. Resten af eftermiddagen er til fri disposition. Man kan køre med tilbage 
til hotellet eller blive sat af ved havnen og bruge resten af eftermiddagen i Bergen.   
Middag på hotellet.           
            
Torsdag den 28. maj: Heldagstur; sejlads Bergen – Baroniet Rosendal t/r, Fløibanen 
Midt på formiddagen sejlers med ekspresbåd i to timer på Hardanger Fjorden i det storslåede fjordlandskab 
med udsigt til vandfald med mere. Båden lægger til nær Rosendal, hvor der er et smukt lille Baroni, med 
tilhørende rosenhave. Der er én km at gå fra færgelejet (opad, ikke stejlt, god vej). Der er rundvisning på 
Baroniet hvorefter der i Rosendal Havecafé er en 2-retters varm frokost inkl. kaffe & te inkluderet. 
Kl. 14:25 sejler båden tilbage til Bergen. 
Tilbage i Bergen går vi hen til Fløibanen og tager kabelbanen op til toppen af Fløyen, som er 320 m.o.h. 
Turen tager 6 minutter. Heroppe fra er der en fantastisk udsigt over indsejlingen til Bergen, Bergen by samt 
de omkringliggende øer. På Fløyen er der ud over anlagte vandrestier også caféer, legepladser med mere. 
Turen fra Fløyen tilbage til bycentrum foregår også med kabelbanen. 
Middag på hotellet. 



Fredag den 29. maj: Rosenkranztårnet, hjemrejse 
Efter morgenmad sættes bagagen til opbevaring på hotellet hvorefter vi går om til Håkonshallen og 
Rosenkranztårnet, hvor vi får en rundvisning i sidstnævnte. Håkonshallen er lukket på grund af festspillene. 
Bagefter vender vi tilbage til hotellet, får bagagen i bussen og kører til lufthavnen.  
Vi får madpakker med fra hotellet, som vi spiser i lufthavnen når bagagen er afleveret. 
14:25 Flyafgang fra Bergen og ankomst Billund kl. 15:45 
Med bus fra Billund til Århus. Forventet ankomst til Århus Musikhus kl. 18:15. 

Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes.  

 

 

 

 

 
Prisen dækker: 
Bus Århus til Billund lufthavn, tur/retur 
Fly fra Billund til Bergen, tur/retur 
Bus i Norge jfr. program  
Indkvartering på godt 3*** hotel i Bergen centrum 
4 x morgenmad 
3 x frokost 
1 x madpakke (hjemrejsedagen) 
4 x aftensmad   
Fuldt udflugtsprogram 
Bidrag til Rejsegarantifonden  
EU Ansvarsforsikring 
Dansk og norsk moms 
 

 
Entréer med mere: 
Entreer til programsatte besøgssteder:  
- Fløybanen tur/retur 
- Rosenkranztårnet 
- Kunstmuseerne Kode 1, 2, 3 & 4 
- Troldhaugen inkl. lunchkoncert 
- Fjordsejlads til Baroniet Rosendal inkl. rundvisning  
 
- Norsktalende lokalguide på Bryggen &   
  Bergenhusfæstningen  
- Rundvisning på Kunstmuseet Kode 3 
- Rundvisning i Rosenkranztårnet 
- Rundvisning på Edvard Grieg museet (Troldhaugen) 
 

 
Prisen dækker ikke:  
Drikkevarer, private forsikringer og lommepenge 
 

 

 

Rejsen gennemføres ved min. 25 deltagere. 

Rejseforsikring og sygeafbestillingsforsikring 

anbefales.  

Mols Rejser er medlem af Rejsegarantifonden. 

Registreringsnummer: 1626. 

Rejsen er arrangeret af Foreningen Norden Århus 

i samarbejde med Mols Rejser.  

 

 

 

Tilmelding til Mols Rejser på tlf. 75 87 12 12 eller pr. e-mail: info@molsrejser.dk  senest d. 17. februar 2020.  
 

Depositum er på kr. 2000,-. Restbeløbet skal betales 8 uger før afrejse. 
 

 

 
Mols Rejser  info@molsrejser.dk 

Grangård Allé 28    7300 Jelling   

www.molsrejser.dk    Tel. 7587 1212   

Pris pr. person i dobbeltværelse  kr.    8.375,-  

Tillæg for enkeltværelse  kr.    1.125,- 

 

Loreley klippen Deutsches Eck - Koblenz 

mailto:info@molsrejser.dk
http://www.molsrejser.dk/



