
 
GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (NORD EUROPA) 

 
BERGEN (FIORDS DE NORUEGA) 
 
Bergen, porta d'entrada dels fiords noruecs, és la segona ciutat 
de Noruega, amb uns 240.000 habitants, solament Oslo, que és 
la capital és major que ella. Es va fundar en 1070 pel rei Olav 
Kyrre i va ser la capital als segles XII i XIII. Va formar part de la 
Lliga Hanseàtica, una associació de ciutats del Nord d'Europa 
que va tenir gran importància comercial als segles XII al XVI. 
 
La trobem en la costa oest de Noruega, el seu nom significa en 
noruec les muntanyes, originat per estar envoltada d'elles, 
també se li coneix com la ciutat de les 7 pujols, uns altres la 
cridarien la ciutat de la pluja, amb una mitjana anual de dies de 
pluja que supera els 300 dies. Port natural fins al qual arriba la 
coneguda com a corrent del golf de Mèxic. Protegit per 
muntanyes i illes petites però sense rius que amb el desglaç 
vagin a parar al fiord. Això li converteix en un port ideal perquè 
malgrat estar tan al nord, per 
sobre dels 60º de latitud, 
estigui operatiu tot l'any. 
Aquí va néixer el músic 
Edvard Grieg i el dramaturg 
Ludvig Holberg, considerat 
com el Molière escandinau. 
 
QUE VISITAR 
 
Bryggen (el moll) (1) 
Al final de l'Edat Mitjana, va tenir gran importància la seva gran activitat comercial de caràcter 
internacional. La seva línia de cases de fusta és el seu principal característica, va ser declarada 
Patrimoni de la Humanitat en 1980, les cases tenen teulada a dues aigües i estan totes en paral·lel al 
mar, es tracta d'un arquitectura que perdura des de fa 900 anys. Les edificacions del Bryggen estaven 
compostes per una o dues línies de cases que comptaven amb una galeria comuna. En elles es 
combinaven habitatge i tendes. 
 
Cada família tenia el seu propi dic que comptava amb magatzem i una corriola. El Bryggen va mantenir 
la seva activitat de forma tradicional fins a principis del segle XX. 
 
S'ha vist afectat per múltiples incendis, l'últim en 1955, causant danys en aquestes cases, però s'ha fet 
el possible per mantenir la seva estructura original. En l'actualitat, en alguna de les cases trobem 
museus: el de Bryggen, que mostra la història de la ciutat (restes arqueològiques, robes, mapes., etc). 
El Museu Theta (mostra sobre un grup de resistència als alemanys durant la II Guerra Mundial) i el 
Museu de l'Hansa (dedicat als anys de gran importància comercial).  
 
Fisketorget (Mercat de Peixos) (2) 
El port és el centre de Bergen, referent de les seves èpoques daurades, amb la seva llotja, mercat de 
peix a l'aire lliure, amb molta activitat. A l'estiu alguns dels llocs estan atesos per espanyols que 
estudien a la ciutat, podem trobar entrepans de salmó, carn de ren o un filet de balena, que no es troba 
amb facilitat en altres parts del món. 
 



 
Funicular Fløibanen (3) 
El Fløanaven es ve utilitzant per pujar fins als 320m d'altura de la Muntanya Fløien des de fa més de 80 
anys, triga uns 8 minuts i és molt recomanable. Una vegada en el mirador podrem admirar una 
espectacular vista de Bergen i els seus voltants. Hi ha restaurant i botigues. 
 

Cable Car Ulriksbanen (4) 
L'Ulriksbanen Cable Car surt cada 7 minuts i ens portarà fins al cim de la Muntanya Ulriken (642m). És 
la més alta de les 7 muntanyes al voltant de Bergen. Es visita sobretot els diumenges sent punt de 
referència per als noruecs que surten a caminar o a fer fúting. Disposa d'un servei que combina autobús 
panoràmic + cable car denominat Bergen Golden Route, amb sortida de l'Oficina de Turisme cada mitja 
hora. 
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L'Aquari de Bergen: Akvariet I Bergen (5) 
Possiblement sigui el més visitat, compta amb una àmplia llista d'espècies de la fauna marina i trobem 
pingüins, cavallets de mar, foques, molts tipus de peixos…, tot això en els seus més de 60  tancs 
interiors i 3 piscines exteriors 
 
MÉS VISITES 
L'església de Santa María, del segle XII, mereix una visita, es tracta de l'edifici més antic de la ciutat, 
edificat en pedra i destaca el seu púlpit barroc, i la catedral, coetània. No oblidem la Torre de 
Rosenkrantz, de pedra, aixecada en 1560 per desig del rei Frederik II. A poca distància trobem 
l'Hakon`s Hall, construït entre 1247 i 1261 i que va passar a ser el centre polític de la ciutat al segle XIII. 
 
Fora de la ciutat de Bergen trobem algunes visites molt interessants: l'església de fusta de Fantoft. a 
uns 4 kms de la ciutat, va ser construïda en Sogn en 1150 i traslladada al seu actual emplaçament en 
1883. En 1992 va patir un incendi, però va ser reconstruïda totalment. Una altra visita seria la casa del 
pujol dels Trolls, que data de 1885 i que va ser la casa del famós músic Edvard Grieg. 
 
INFORMACIÓ ÚTIL 
 
IDIOMA : noruec, és normal que puguem entendre'ns en anglès. 
 
MONEDA : Krone (NOK / Corona Noruega). Dividida en 100 øre (cèntims). Aproximadament: 1 € = 7 
NOK o 100 NOK = 13 € 
 
CLIMA : en la temporada de creuers la temperatura mitjana és:  
Maig Juny Julio Agost    Setembre. 
18ºC 20ºC 22ºC 20ºC    17ºC 
No cal oblidar que és normal que gairebé cada dia sol haver-hi pluja fina així que cal anar preparat amb 
impermeable o paraigua. 
 
EXCURSIÓ PER LLIURE 
És important saber on atracarà el vaixell si anem a fer la 
visita pel nostre compte, ja que una de les  dues està 
bastant lluny del centre. 
Si atraca a la zona 1 del mapa, estem propers a la zona 
turística de Bergen. La zona 2, ens obligarà a prendre els 
autobusos llançadora que posa la companyia per apropar-
nos fins a la ciutat vella, Gamle Bergen. 
 
Torget és d'allò més visitat, compta amb un mercat de peix 
bastant famós en què podrem degustar entrepans de salmó 
o de carn de balena. Hi ha oficina de turisme que fa canvi 
de moneda. 
 
Molt a prop trobem el més visitat de Bergen: Bryggen i les 
seves cases de fusta de colors, 14 d'elles han estat 
declarades per la Unesco Patrimoni de la Humanitat. 
 
En el seu interior trobem alguns museus: Bryggen, per conèixer la història de la ciutat. El Museu Theta. 
Darrere del Museu de Bryggen podem visitar l'Església de Santa Maria –Mariakirken- romànica i amb  
uns 850 anys d'antiguitat, l'edifici més antic de la ciutat. 
 
No gaire lluny trobem la Torre de Rosenkrantz (Rosenkrantztarnet), de pedra i al seu costat està Hall 
d'Hakon (Hakonshallen), al segle XIII centre polític de Bergen. 
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Seguint la visita de la ciutat arribem a la Domkirken, església construïda amb pedra blanca i fusta. 
 
En Torgallmenninge, un passeig per als vianants, trobem l'Església de Johannes i la Universitat de 
Bergen, en la qual destaca el Museu d'Història Natural i el Museu Marítim, un lloc on trobés tranquil·litat. 
Tornem al port passejant al costat del llac Lille Lungegàrdsvann i el seu parc a través de la Christies 
Gate 
 
Si ens queda una mica de temps, recomanem ascendir a alguna de les muntanyes indicades 
anteriorment situades al voltant de Bergen i obtenir una vista panoràmica estupenda. La més propera i 
senzilla és a la muntanya Floien, 320 metres d'altura, trobarem el funicular seguint el carrer Vetrlidsallm, 
en la confluència del Bryggen i Torget. Ens portarà al cim en uns 8 minuts, a l'estiu sol sortir cada 15 
minuts.  
 
El  gran avantatge de Bergen és la possibilitat d'anar per lliure i sorprendre't amb els seus múltiples 
racons, encara que també podem apuntar-nos a una visita organitzada amb autobús panoràmic per 
veure les zones més allunyades del centre de la ciutat. 


