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Se & gJøRe
Bergen ligger vakkert til, omkranset av fjorder og 
beskyttet av sju fjell. og med sin karakteristiske 
brygge, sine små trehus og trange smug, har den 
en sjarm få andre byer kan måle seg med. 

ble anlagt på 1100-tallet  
og fra 1350 til 1764 huset 
trebygningene hanseatiske 
kjøpmenn. I 1702 brant 
Bryggen ned, men trebyg-
ningene ble bygget opp 
igjen. Også i 1955 brant 
deler av Bryggen og på 
branntomten ligger Bryg-
gens Museum (Dreggsallm. 
3). Derfra starter også de 
daglige guidede turene i 
sommerhalvåret (80 kr).

dager. Her kan du se hvor-
dan folk bodde og jobbet 
på 1700-, 1800-  
og 1900-tallet. 
Pris:  50 kr for voksne, 25 
for honnør, barn gratis.
Adresse: Nyhavnsveien 4, 
5042 Bergen
Tlf. 55 39 43 00 

fløiBanen & fløyen
Den skinnegående kabel-
banen tar seks minutter 

Adresse: Bryggen
Telefon: 55 58 80 10  
(Bryggens Museum)
www.uib.no/bmu

gaMle BeRgen 
MuSeuM
I den rekonstruerte byen 
på friluftsmuseet Gamle 
Bergen finner du rundt  
50 karakteristiske trehus 
plassert langs torv, gater 
og smug slik de lå i gamle 

Bergen, som Ble grunn-
lagt av Olav Kyrre i 1070, 
var Norges første virkelige  
rikshovedstad og landets 
handelssentrum i flere 
hundre år. Fra 1300-tallet 
og frem til rundt 1750  
var Bergen en del av det 
hanseatiske handels-
nettverket som omfattet 
hele Nord-Europa. Fortsatt  
står Bryggen, med de 
karakteristiske trebygnin-
gene, som bevis på denne 
tiden. 

Bergen var også Europas 
største treby på 1800-tallet, 
og har ennå mange små, 
koselige trehus. Det er en 
hyggelig opplevelse å  
rusle gjennom de brosteins-
belagte smugene. Kanskje 
treffer du også på et bue-
korps, som ikke finnes  
noe annet sted enn i 
Bergen. Med rot i Borger-
væpningen har gutter  

marsjert med trommer, buer  
(armbrøster) og sabler 
siden 1800-tallet. I dag  
marsjerer også jenter i  
Bergens gater. 

Byen er kjent for sitt regn-
vær, men når solen skinner 
er det ingen by som glitrer 
mer enn Bergen. Smak på 
delikatessene som selges 
på det tradisjonsrike Fiske-
torget, hils på pingvinene 
på Akvariet og se byen og 
Vågen fra oven på Fløyen. 

Opplev også kulturbyen 
Bergen, hvor komponisten 
Edvard Grieg hadde sitt 
hjemsted og hvor Festspil-
lene har blitt arrangert siden 
1953.  

BRyggen
De 61 fredede trebygnin-
gene befinner seg på 
UNESCOs verdensarvliste 
og er et vakkert syn ved 
Vågen i Bergen. Bryggen 

opp til det mest kjente av 
Bergens sju fjell. På Fløyen 
får du en unik utsikt over 
Bergen. Her kan du også 
nyte et måltid i restauran-
ten eller gå turer innover 
Vidden. 
Pris: Tur-retur 70 kr 
(voksne) og 35 kr (barn)
Adresse: Vetrlidsalmen-
ning 21
Tlf. 55 33 68 00 
www.floibanen.no

akvaRiet i BeRgen 
Her kan du møte pingvinen 
Pingrid Alexandra II, opp-
kalt etter Norges prinsesse 
Ingrid Alexandra, og andre 
lokale personligheter. 
Siden 1960 har Akvariet 
vært en del av den bergen-
ske identiteten og svært 
mange bergensere har  
et forhold til selene, pingvi-
nene og de tropiske fiskene 
og dyrene som befinner 
seg her.
Pris: Voksen 150 kr,  
barn 100 kr. Finnes både 
familie- og grupperabatt.
Adresse: Nordnesbakken 4
Tlf. 55 55 71 71 
www.akvariet.no
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fantoft StavkiRke 
Den gamle stavkirken 
på Fantoft ble opprinne-
lig bygget i Fortun i Sogn i 
1150 og flyttet til Fantoft i 
1883. Stavkirken ble total-
skadet i en brann 6. juni 
1992, men ble gjenreist  
i 1997. 
Pris: Voksne 30 kr, barn 5 
kr, studenter 20 kr.
Adresse: Fantoftveien 46
Tlf. 55 28 07 10 

eDvaRD gRieg 
MuSeuM  
tRolDhaugen 
Den verdenskjente kom-
ponisten Edvard Grieg 

av Gasparo da Salo, nær-
mere i øyesyn. Fiolinen er 
del av en av de faste utstil-
lingene, ”Mennesket og 
tingene”, som viser kunst-
håndverk og design gjen-
nom 500 år. Museet har 
også en stor samling kine-
sisk kunst. 
Pris: Voksne 50 kr, barn 
gratis, honnør/student 40 kr
Adresse: Nordahl Bruns-
gate 9, 5014 Bergen
Tlf. 55 33 66 33 
www.vk.museum.no

fJoRDtuReR
Bergen ligger omkranset av 
Vestlandets største turistat-
traksjoner, de billedskjønne 
fjordene. De står oppført på 
UNESCOs verdensarvliste 
og nås lettest fra Bergen. 
Det finnes mange organi-
serte turer som tar deg med 
til de vakre fjordene, samt til 
den spektakulære togturen 
på Flåmsbana. Informasjon 
om de ulike turene og billet-
ter får du ved turistinforma-
sjonen og på:
www.visitbergen.com

(1843-1907) bodde i 22 år 
på Troldhaugen, som ble 
bygget i 1885. I dag er den 
viktorianske villaen hans 
museum. 
Pris: Voksne 60 kr, barn 
gratis.
Adresse: Troldhaugvegen 65
Tlf. 55 92 29 92 
www.troldhaugen.com

veStlanDSke 
kunStinDuStRiMu-
SeuM 
Her kan du ta Ole Bulls 
praktfiolin, en av verdens 
eldste og vakreste fioliner 

kafé kRyStall 
Denne intime og roman-
tiske restauranten ligger 
like ved Bryggen og Fiske-
torget, men når du kommer 
inn i det lille lokalet får 
du følelsen av å tre inn 
i 1920-tallets Frankrike. 
Stilen er gjennomført  
og maten er fantastisk. 
Bestill bord i god tid. 
Adresse: Kong Oscars 
gate16, 5017 Bergen
Telefon: 55 32 10 84

enhJøRningen  
fiSkeReStauRant 
I et av Bryggens tradisjons-
rike hus ligger en av Bergens 
beste fiskerestauranter. 
Se etter treskulpturen av 
en enhjørning med forgylt 
horn, gå opp de knirkende 
trappene og nyt hval, brei-
flabb eller skalldyr i historiske 
omgivelser. 
Adresse: Enhjørnings- 
gården, Bryggen
Tlf: 55 30 69 50

potetkJelleRen
La deg ikke lure av navnet. 
Riktignok ligger restauran-
ten i en murkjeller, og gjes-
tene sitter under lave buede 
hvelv. Men dette er ikke 
hvilken som helst potetkjel-
ler, dette er en av byens 
beste gourmetrestauranter.
Adresse: Kong Oscars gate 1 A 
Tlf. 55320070

DickenS 
Vil du se på folkelivet går 
du her. Med utsikt rett ut  
på Den blå steinen og Torg- 
allmenningen, kan du spise 
middag eller lunsj. Her er 
det høyt under taket og 
fransk atmosfære. 
Adresse: Kong Olav Vs 
Plass 4
Tlf. 55363130

naBoen puB & 
ReStauRant
Her kan du spise gode 
svenske kjøttboller eller biff 
uten å gjøre noe stort inn-
hugg i lommeboken. Og 
frister det med et pubbesøk 
etter måltidet, er det bare å 
gå ned trappen.
Adresse: Sigurdsgate 4
Tlf. 55 90 02 90

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Med nærhet til havet og lange fiskertradisjoner  
er det ikke så rart at sjømat er sentralt i det  
bergenske kjøkken. Men som en gammel  
handelsby har Bergen alltid fått impulser fra  
det store utland. Det kjennes på smaken!
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BaReR & natteliv

Det er i Bergen som i de fleste andre byer.  
utelivet er i stadig endring. Stedet som var hipt 
i går, er ut i dag, og det som åpnet i fjor, ble 
nedlagt i år. Men vi våger oss likevel på å trekke 
frem noen av utestedene Bergen har å by på.

henRik øl og  
vinStove
Johnny Ve ønsket seg en 
arbeidsplass mens han var 
student og startet Henrik øl 
& vinstove i 1993. Han ville 
verken ha støy eller rølp, 
og resultatet ble en trive-
lig øl og vinstue. Ta en prat 
med Johnny, som fortsatt 
står bak baren, eller ta deg 
en øl i bakgården.
Adresse: Engen 10

gaRage
Garage er en rockeinstitu-
sjon i Bergen. Her har  
studenter, musikere og 
mediefolk samlet seg i 
årevis. I den mørke kjel-
leren er det dansegulv og 
en konsertscene som har 
båret mange kjente band. 
Legg merke til dørhånd-
takene, mange av dem er 
Spellemannspriser donert 
av lokale rockeband.
Adresse: Christiesgate 14

café legal
Er du lei av mørke Garage, 
kan du krysse gaten og 
stikke innom Café Legal. 
Blant gamle retromøbler  
og loppislamper kan du 
nyte et snitt – en babyøl  
til en billig penge. Legal  
er portugisisk, og betyr 
sympatisk, hyggelig, 
omgjengelig – akkurat  
som atmosfæren i baren.
Adresse: Christies gate 11

kafeeR
Det lille kaffe-
koMpaniet
Den bittelille, koselige 
kafeen ble Bergens første 
kaffebar da den åpnet i 
1996. Siden har den holdt 
det gående, og fortsatt  
serveres det deilig 
espresso til trofaste stam-
gjester i smuget like ved 
Fløibanen.
Adresse: Nedre Fjells-
mauet 2 
Tlf. 55329272

mot panoramavinduene. 
Mange kunstnere trekkes 
hit.
Adresse: Georgenes Verft 3
Tlf: 55 31 00 60

vågen fetevaRe
Dette er mange unge ber-
genseres favorittkafé. Her 
serveres blingser med høyt 
pålegg, men det er først  
og fremst atmosfæren  
du kommer her for. Alle  
fargene, de ulike stolene 
og bordene og alt krims-
kramset gir kafeen en  
helt egen sjarm.
Adresse: Kong Oskarsgt. 10

goDt BRøD
På et av byens mest popu-
lære lunsjsteder kan du 
velge og vrake i baguetter, 
boller og kaker. Ikke gå før 
du har spist byens beste 
brownie.
Adresse: Vestre Torvgate 2 Er 
også en avdeling på Nedre 
Korskirkealmenning 12

lanDMaRk
På denne nattklubben 
samles kunststudenter (klub-
ben ligger vegg-i-vegg med 
Bergen kunsthall), musikere 
og danseglade for å danse 
til elektroniske rytmer. Et 
populært utested.
Adresse: Rasmus Meyers 
Allé 5

kafé kippeRS  
og kaien
Når solen steker er det 
ingenting som er bedre 
enn en kald forfriskning på 
Kaien utenfor Kafé Kippers 
i Kulturhuset USF. Her kan 
du lene deg tilbake, lytte til 
bølgeskvulp og nyte roen 
og utsikten over byfjorden. 
Og når været tilsier det, er 
det intet nederlag å trekke 
inn i kafeen, drikke en 
kakao og se regnet piske 
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BaReR & natteliv

Det er i Bergen som i de fleste andre byer.  
utelivet er i stadig endring. Stedet som var hipt 
i går, er ut i dag, og det som åpnet i fjor, ble 
nedlagt i år. Men vi våger oss likevel på å trekke 
frem noen av utestedene Bergen har å by på.

henRik øl og  
vinStove
Johnny Ve ønsket seg en 
arbeidsplass mens han var 
student og startet Henrik øl 
& vinstove i 1993. Han ville 
verken ha støy eller rølp, 
og resultatet ble en trive-
lig øl og vinstue. Ta en prat 
med Johnny, som fortsatt 
står bak baren, eller ta deg 
en øl i bakgården.
Adresse: Engen 10

gaRage
Garage er en rockeinstitu-
sjon i Bergen. Her har  
studenter, musikere og 
mediefolk samlet seg i 
årevis. I den mørke kjel-
leren er det dansegulv og 
en konsertscene som har 
båret mange kjente band. 
Legg merke til dørhånd-
takene, mange av dem er 
Spellemannspriser donert 
av lokale rockeband.
Adresse: Christiesgate 14

café legal
Er du lei av mørke Garage, 
kan du krysse gaten og 
stikke innom Café Legal. 
Blant gamle retromøbler  
og loppislamper kan du 
nyte et snitt – en babyøl  
til en billig penge. Legal  
er portugisisk, og betyr 
sympatisk, hyggelig, 
omgjengelig – akkurat  
som atmosfæren i baren.
Adresse: Christies gate 11

kafeeR
Det lille kaffe-
koMpaniet
Den bittelille, koselige 
kafeen ble Bergens første 
kaffebar da den åpnet i 
1996. Siden har den holdt 
det gående, og fortsatt  
serveres det deilig 
espresso til trofaste stam-
gjester i smuget like ved 
Fløibanen.
Adresse: Nedre Fjells-
mauet 2 
Tlf. 55329272

mot panoramavinduene. 
Mange kunstnere trekkes 
hit.
Adresse: Georgenes Verft 3
Tlf: 55 31 00 60

vågen fetevaRe
Dette er mange unge ber-
genseres favorittkafé. Her 
serveres blingser med høyt 
pålegg, men det er først  
og fremst atmosfæren  
du kommer her for. Alle  
fargene, de ulike stolene 
og bordene og alt krims-
kramset gir kafeen en  
helt egen sjarm.
Adresse: Kong Oskarsgt. 10

goDt BRøD
På et av byens mest popu-
lære lunsjsteder kan du 
velge og vrake i baguetter, 
boller og kaker. Ikke gå før 
du har spist byens beste 
brownie.
Adresse: Vestre Torvgate 2 Er 
også en avdeling på Nedre 
Korskirkealmenning 12

lanDMaRk
På denne nattklubben 
samles kunststudenter (klub-
ben ligger vegg-i-vegg med 
Bergen kunsthall), musikere 
og danseglade for å danse 
til elektroniske rytmer. Et 
populært utested.
Adresse: Rasmus Meyers 
Allé 5

kafé kippeRS  
og kaien
Når solen steker er det 
ingenting som er bedre 
enn en kald forfriskning på 
Kaien utenfor Kafé Kippers 
i Kulturhuset USF. Her kan 
du lene deg tilbake, lytte til 
bølgeskvulp og nyte roen 
og utsikten over byfjorden. 
Og når været tilsier det, er 
det intet nederlag å trekke 
inn i kafeen, drikke en 
kakao og se regnet piske 
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Shopping
på det berømte torget har fiskere solgt sin 
fangst i mange hundre år. fortsatt får du tak i 
sjømat av høy klasse her. Du kan også få kjøpt 
frukt, grønnsaker, blomster, kunsthåndverk og 
suvenirer. 

du kjedebutikker som H&M, 
Din Sko og Vero Moda, for 
bare å nevne noen, samt 
det meste av det du måtte 
trenge. Ønsker du noe litt 
utenom det vanlige, kan du 
ta turen innom Tilsammans 
i Kong Oscarsgate 26. Her 
finner du klær, kunst og 
scootere(!). Gå derfra inn i 
den lille gaten Skostredet, 
der du blant annet finner en 
av byens beste bruktbutikker, 
Klesskapet, den fine inte-
riørbutikken Kamelone og 

klesdesigneren T. Michael. 
Er du sulten på mer design, 
kan du også stikke innom 
designerkollektivet Scena-
rio, som har flyttet inn i  
nye lokaler på Bryggen. 
Der finner du klær med 
merkene grrly maria,  
Rolland og Siri Hanna 
Gjendem. Kule T-skjorter 
med motiv kjøper du hos 
Håkki i Vaskerelven 16.

BoalteRnativeR

rom med særpreg. 
Pris: Dobbeltrom 830 kr
Adresse: Valkendorfsgate 8
Tlf. 55 30 68 00
www.neptunhotel.no

cityBox
Citybox har enkelt innre-
dede rom og henvender 
seg først og fremst til  
reisende som ikke skal  
tilbringe så mye tid på 
hotellet. Hotellet ligger  
sentralt og er rimelig.
Pris: Dobbeltrom 500 kr 
uten eget bad og 600 kr 
med eget bad.
Adresse: Nygårdsgaten 31
Telefon: 55 31 25 00

claRion  
collection hotel 
havnekontoRet
Hotellet, som åpnet i  
2006, har 116 vakre rom  
i gråsteinsbygningen i 
nybarokkstil fra 1920.  
Inne i hotellet er både  
havnesjefens kontor,  
samt et tårn og trappen 
som fører dit beholdt i  
sin opprinnelige form.  
De fredede detaljene er  
til og med å finne i en  
suite. 
Pris: 2040 kr for et dobbelt-
rom (frokost og kveldsmat 
er inkludert)
Slottsgaten 1
Tlf.: 55 60 11 00 
www.choicehotels.no

neptun hotell
Kunstinteresserte kan 
med hell innlosjere seg 
her, ettersom hotellet kan 
vise til en stor samling av 
moderne kunst. Neptun har 
124 individuelt innredede 

 i kJøpeSentRene 
galleRiet, kløveR-
huSet, SunDt, xhi-
Bition og BeRgen 
StoRSenteR finneR 
Du kJeDeButikkeR 
SoM h&M, Din Sko 
og veRo MoDa, foR 
BaRe å nevne noen, 
SaMt Det MeSte 
av Det Du Måtte 
tRenge. ønSkeR Du 
noe litt utenoM 
Det vanlige, kan 
Du ta tuRen innoM 
tilSaMManS i kong 
oScaRSgate 26. heR 
finneR Du klæR, 
kunSt og Scoo-
teRe(!). 

I KjøttBasaren, som 
holder til i en bygning fra 
1877 på Vetrlidsallmennin-
gen 2 like ved, selges også 
råvarer av kjøtt og fisk, i til-
legg til ost, grønnsaker, sjo-
kolade og kaffe i markeds-
pregede lokaler. 

På Bryggen finner du 
suvenirer og kunsthånd-
verk, samt designerklær 
i sterke farger i butikken 
Klær. I kjøpesentrene  
Galleriet, Kløverhuset, 
Sundt, Xhibition og  
Bergen Storsenter finner 
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flyplaSSen
Bergen Lufthavn Flesland 
ligger i bydelen Fana, om 
lag 40 minutter fra Bergen 
sentrum med buss. Det går 
flybuss direkte fra bussta-
sjonen i Bergen sentrum. 
Prisen er 75,- for voksne 
og 38,- for barn. Flybussen 
tilbyr dessuten familiebillett 

der en voksen kan ta med 
seg to barn gratis. 
www.avinor.no
www.flybussen.no

lokaltRafikk
Lokaltransport i Bergen 
foregår gjennom et godt 
utbygd bussnett. Prisen på 
en enkeltbillett voksen er 
23 kr uansett hvor langt en 
reiser innen kommunen. 

Barn og honnør reiser for 
12 kr. Ruteopplysninger tlf. 
177

taxi
Flere taxisentraler betje-
ner Bergen. De største er 
Bergen Taxi (tlf: 07000) 
og Norgestaxi Bergen AS 
(08000). Taxi til og fra fly-
plassen koster fra om lag 
220,- en vei. 

poSt
Hovedpostkontoret ligger 
i Småstrandgaten 3 (inng 
Olav Kyrres gate), og har 
åpent mandag-fredag 9-20, 
lørdag 9-18. 

apotek
Vitusapotek Nordstjernen, 
som ligger i Bergen Stor-
senter, har åpent hver dag 
fra 08 (søndag fra 10) til 
23. 
Tlf. 55218384

tannhelSe
I Bergen er det organisert  
tannlegevakt alle dager 
hele året. Holder til i 
samme bygget som Lege-
vakten i Vestre Strømkai 
19. 
Åpningstider er mandag-
fredag 18-23, lørdag, 
søndag og helligdager 
15.30-20.30. 
Tlf: 55 56 87 17

telefon
Landsnummeret til Norge 
er +47

fakta

innByggeRtall
244 620

valuta
NOK (norske kroner), 1 
NOK = 100 øre. 

åpningStiDeR
Butikker har vanligvis 
åpent 10-18 mandag-
fredag, 10-16 lørdag. 
Kjøpesentre har åpent 
lenger, det samme gjel-
der dagligvarebutikker. 
Søndager er det meste 
stengt. 

inteRnett
www.visitbergen.com
www.bergen.info

aviSeR
Bergens Tidende 
Bergensavisen

nøDnuMMeR
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødnummer for døve 
1412

gReit å vite
kaRt

elektRiSitet
220V, 50Hz

tuRiStByRå
Turistinformasjonen i 
Bergen
Vågsallmenningen 1
NO-5014 Bergen, Norge
Tlf. 55 55 20 00
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 lokaltRanSpoRt 
i BeRgen foRegåR 
gJennoM et goDt 
utBygD BuSSnett. 
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