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Fjordsafari in Flåm
Na het cultuursnuiven in Bergen duiken we de 

natuur in. Het kleine dorpje Flåm, aan het einde van 

de Aurlandsfjord, stond al jaren op ons to do-lijstje. 

In Flåm, wat letterlijk ‘klein plat gedeelte tussen steile 

bergen’ betekent, is het in de zomermaanden een 

komen en gaan van cruiseschepen en toeristen. Nu valt 

de drukte  alleszins mee en zijn we de enigen die een 

vaartocht door de fjord geboekt hebben. 

We worden in een overall gehesen en stappen als twee 

Michelinvrouwtjes aan boord van de snelle opblaas-

bare rubberboot. “Als ik eenmaal in mijn leven op 

fjord safari zou mogen, dan zou ik voor de wintersafari 

kiezen”, vertelt stuurman Tomas. “Het is heerlijk rustig 

en tegen de kou kunnen we je kleden.” 

Tijdens de anderhalf uur durende tour varen we door 

drie fjorden: de Aurlandsfjord, de Sognefjord en de 

Nærøyfjord. We passeren het dorpje Undredal, bekend 

om zijn geitenkaas en oudste kerkje van Europa. “Sinds 

1988 leidt er een weg naar Undredal. Sindsdien hebben 

de 85 inwoners – en 450 geiten – heel wat aanloop.” 

Flåmsbana: mooier wordt het niet
In Flåm, op zo’n tweeënhalf uur rijden ten 

noordoosten van Bergen, boeken we een retourtje 

met de Flåmsbana. Deze groene trein brengt ons 

vanuit dit piepkleine dorpje via de smalle vallei naar 

de berg toppen. 

De Flåmsbana is met een stijging van 865,5 hoogte-

meters over een afstand van slechts twintig kilometer 

de allersteilste treinrit ter wereld en is door Lonely 

Planet uitgeroepen tot een van de meest indrukwek-

kende treinreizen ter wereld. En dat is niet voor niets! 

Tijdens de rit kijken we onze ogen uit. 

We komen langs watervallen, besneeuwde vlaktes met 

hier en daar een karakteristiek donkerrood geschilderd 

boerderijtje tegen een steile bergfl ank. Deze treinreis 

heeft zijn prijs volkomen verdiend.

De Flåmsbana is de 
allersteilste en 
indrukwekkendste 
treinrit ter wereld

Het relaxte Bergen.

...met hippe salades 
in Bergen.

Hippe lunchtentjes...

Bergen.


