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WEEKJEWEG

Concerten gegeven in Aspen
Wie: Esther Visser
Woonplaats: Haarlem
Waarvandaan: Amerika
Duur: Twee maanden
Accommodatie: Hotel
Geboekt bij: United Airlines
Verwachting: „Ik ben violiste en
ben met 750 andere jonge professionals en studenten uitgekozen
om concerten te geven op het Aspen Music Festival in Colorado. Er
waren 5000 aanmeldingen en ik
ben als enige Nederlandse uitgekozen, en daar ben ik dus best blij
om.”

UIT & THUIS
Werkelijkheid: „Ik heb twee concerten per week gedaan. In een hele grote tent waar wel 5000 man
publiek in kan. En deze was alle
avonden uitverkocht. Het is heel
populair, daarom kan de tent aan
de zijkanten helemaal open zodat
de mensen die geen kaartje heb-

ben in het gras naast de tent kunnen zitten. En ook daar zat het helemaal vol. Maar ik heb ook andere
dingen gedaan, zoals bergwandelingen en paragliding – dat was een
tandemsprong boven de Rocky
Mountains, geweldig! – en we zijn
de hoogste berg van Colorado, de
Mount Elbert van 4401 meter, op
geweest. Een behoorlijk steile berg,
maar gelukkig konden we wel gewoon lopen en hoefden we niet
echt te klimmen.”
Kosten: Rond de 1000 euro voor
een retourvlucht

• Esther Visser werd als enige Nederlandse uit 5000 aanmeldingen gekozen.

■ Eten en drinken
Ben je in Noorwegen, dan eet
je natuurlijk verse vis. Op
straat staan genoeg vissers
verse kreeft, krab en garnalen
aan te bieden. Maar wil je lekker tafelen, dan is restaurant
Bellevue in Bergen een aanrader. Dit restaurant ligt in de
wijk Brykken in Bergen, een
pand uit 1708.
• Bryggen, de oude wijk in Bergen is meerdere keren getroffen door brand, maar keer op keer opgebouwd.

Wil je niet veel uitgeven (wat
wel een moeilijke opgave is
in Noorwegen), ga dan naar
een Egon restaurant of Peppes Pizza. Deze ketens zitten
door het hele land en serveren zowel Italiaans als Mexicaans eten. Tip: let op de prijzen van drank; zowel wijn als
frisdrank.

• Stavanger, dé oliestad van Noorwegen met zijn kleine
straatjes en restaurants.

n slechte kleding’

■ Slapen

■ Reiswijzer
Vliegen: KLM heeft een rechtstreekse vlucht naar Bergen
(Airport Flesland) en Stavanger
(Airport Sola) . Via Olso: met
SAS, dan de spoorrails Bergensbane naar Bergen.
Boot: Met de Auto/Ferry kunt u
met Fjordline (vanuit Denemarken) naar het fjordengebied of
met Colorline (vanuit Kiel,

t een ijsbijl, helm, klimgordel en stijgnna-gletsjer op.

Duitsland) naar Kristiansand in
Noorwegen. Vandaar is het
zo’n 3.30 uur rijden naar Stavanger en 8 uur uur rijden naar
Bergen.
Auto: Via Denemarken naar
Hirtshal ( 950 km), overtocht
met ferry (4 uur) naar Kristiansand.
Meer info: www.visitnorway.nl

• Geen regenbui houdt de geplande Fjord Safari
tegen.

-Een echte aanrader is Hotel Ullensvang in Lofthus
aan het Hardangerfjord.
Een uitzicht om stil van te
worden.
www.hotel-ullensvang.no
-B & B hotel in Stavanger.
De eigenaar is geboren en
getogen in Stavanger en
kent de stad als z’n broekzak. Om 9 uur ’s avonds
komen de hotelgasten
naar de eetzaal voor de
vers gebakken Noorse wafels. www.stavangerbedandbreakfast.no
-Grandafjord Feriesenter.
Een aanrader als tussenstop tussen trip van Bergen naar Stavanger. Een
mooie camping in Aksdal
met chalets en strandje
aan het fjord.
www.grindafjord.no
• De Preikestolen, een 600 meter hoge rots.
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