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de overnachting

Bergen

Op zoek naar een goed logeeradres in eigen land of
net over de grens? AD Reiswereld helpt.

Ouderwets in een dorpsboerderij
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Avontuur: Scheuren door de Aurlandsfjord.
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Hanseatiske Hotel !3, in een
pand uit 1704.
www.dethanseatiskehotel.no
Eten, drinken, slapen, het is hier
allemaal even duur. Een hoofdgerecht in een goed restaurant
kost minstens 35 euro, een fles
wijn erbij zeker 45. De prijs van
een tweepersoonskamer met ontbijt in voorjaar, zomer en herfst
begint bij 150 euro. Gelukkig is
er ook een gezonde, lekkere én
goedkope hongerstiller: Søstrene
Hagelin !4 verkoopt voor 1 euro
een traditioneel viskoekje van
bloem, vis en kruiden, gebakken
in boter. Hele generaties zijn er
mee opgegroeid.
Weg van de oude houten huizen
ligt een hotspot van locals,
Naboen !5, een licht, semiklassiek visrestaurant met veel
inloop naar en van de drukke
pub beneden. De bediening is
razendsnel, dus sta je zo weer
buiten. Kun je meteen door naar
de bioscoop aan de overkant !6.

Bewegingloos: Kunst op straat.

De films zijn in het Engels.
Een kamer in een b&b is wat
goedkoper dan in een hotel. Een
knus adres is Skuteviken !7, in
het oudste deel van de stad, met
dezelfde naam.
www.skutevikenguesthouse.com
Hoe dicht de huizen hier 300
jaar geleden op elkaar gebouwd
zijn, is goed te zien vanaf Sverresborg !8, een militair fort dat
tot 11 uur ’s avonds open is. Het
is een heerlijke, groene oase
waar geen kip komt.

Noorse garnalen: De vismarkt is vooral populair bij toeristen.

Bergen is niet alleen een charmant stadje, het is toegangspoort tot het mooiste fjordengebied dat er bestaat. De White
Lady !9 vertrekt elke dag om 10
uur voor een boottocht van vier
uur (57 euro), maar het aanbod
is veel rijker. Bij het – drukke –
VVV @0 helpen ze met het
kiezen. www.visitbergen.com
Het mooiste programma begint
’s ochtends, op het station 5,
met een mooie treinrit van twee
uur naar outdoordorp Voss. Het
spoor slingert door bergen en
langs water dat in smalle
stukken kolkt en bruist en op
brede stukken spiegelend glad is.
Jammer alleen van de vele tunnels.
De volgende etappe is een toeristische topper: het antieke treintje naar het gehucht Flåm, met
een helling van 55 procent de
steilste spoorbaan ter wereld. Op
het half uur dat de rit duurt
klikken Japanners hun camera’s
vol op de magnifieke uitzichten
en de imposante Kjos-waterval.
En dan moet het beste nog
komen: de Aurlandsfjord en de
door Unesco beschermde, smalle
Nærøfjord. De massa neemt de
grote veerboot en vaart in drie
uur naar eindpunt Gudvangen.
Opwindender is het om dezelfde
afstand af te leggen per snelle
rubberboot. Honderden meters
hoog rijzen de rotsen bijna loodrecht uit het water. Eindeloos
veel watervallen trekken hun
spoor. Durfals breiden het programma vervolgens nog uit met
10 kilometer downhillen per
mountainbike en/of een dagdeel
raften.
Zo’n dag, geboekt bij www.norwayactive.no, kost een kleine 150
euro, maar is onvergetelijk.
Christina, uit Bergen, die ook op
de rubberboot zit, schiet vol.
,,Het is hier zo spectaculair
mooi. Daar sta je weinig bij stil
als je er dichtbij woont.’’ In de
trein terug naar de stad valt ze
vermoeid in slaap. ■

alense schoonzus viert haar
verjaardag en het Drentse
dorp is te ver van de Randstad om ’s avonds terug te rijden.
Bed & breakfast De Kapschuur
bevindt zich binnen de bebouwde kom, op loopafstand, en de
auto kan op het erf worden geparkeerd, dus de verjaardagsgasten kunnen een glaasje drinken.
De Kapschuur is een dorpsboerderij, verbouwd tot woonhuis.
Waakhondengeblaf schalt over
het erf als we aanbellen, maar
Hanneke Visschers onthaalt haar
gasten hartelijk.
De twee gastenkamers, elk voor
twee personen, zitten in het
voormalige woongedeelte van de
boerderij; de eigenaars wonen
op de deel, waar vroeger de
koeien stonden. De gasten huren
dus een slaapkamer met gebruik
van een heel huis. Er is geen fornuis, maar wel een ijskast, koffiezetapparaat en waterkoker. De
kamers kunnen los van elkaar
worden verhuurd, maar vandaag
zijn wij de enige gasten dus hoeven we keuken, woonkamer, toilet (met luidruchtige stortbak)
en doucheruimte niet te delen.

D

OUDERWETS
De woonkamer is op zijn ‘boers’
ingericht, met ouderwets aandoende verlichting (modelletje
olielamp met een peertje), glazen
kastjes met het mooie serviesgoed en koperen bloempotten in
de vensterbank. Er staan verse
bloemen op de salontafel en
naast de haard ligt een stapel
plattelandsglossy’s. Maar: weinig
daglicht, waardoor het wat onpersoonlijk blijft aanvoelen.
Zowel voor als achter het b&bhuis ligt een bloemrijke tuin
met een zitje. De badkamer en
het aparte toilet zijn op de
begane grond, de slaapkamers
zijn boven: een nadeel voor wie
’s nachts nodig moet. De matras

kapschuur

B&B De Kapschuur
De Brinken 22, Dalen (Dr.)
0524 553142. Kamer met
twee personen: €70, inclusief
ontbijt. NS op loopafstand.
www.bbdekapschuur.nl
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van het tweepersoonsbed ligt
perfect. Jammer dat er maar aan
één kant een nachtkastje staat.
De volgende ochtend staat op het
gevraagde tijdstip een soort Moederdagontbijt klaar: verschillende broodsoorten, divers zoet
en hartig beleg, verse jus, yoghurt, verse aardbeien, muesli en
een perfect gekookt eitje. Thee
en koffie zetten we zelf. Bij het
afscheid laat ook de ‘monsterhond’ zijn snuit zien. Het is een
supervriendelijke bassethound
met droeve ogen en aandoenlijke
flaporen. Misschien moet die
maar worden meeverhuurd. Zou
gezellig zijn. —Annet de Groot
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