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In het noordwesten van Europa vind je Noorwegen. Hier vind je
veel indrukwekkende fjorden en de prachtigste natuur. Maar
naast alle mooie natuur vind je hier ook de leukste en mooiste
steden. Noorwegen zit er vol mee! Natuurlijk zijn het er een
heleboel, en allemaal hebben deze steden wel iets wat ze
speciaal maakt. In ons blog ‘De leukste en mooiste steden van
Noorwegen’ hebben wij een selectie gemaakt met (volgens ons)
de leukste en mooiste steden in Noord, midden en Zuid
Noorwegen. Hiermee willen wij jou alvast een voorsprong geven

voor jou bezoek aan Noorwegen.
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Als je van excursies houdt is Tromsø waarschijnlijk de stad
voor jou! Er wordt namelijk gezegd dat deze stad de leukste
meeste excursies heeft van alle steden in Noorwegen. Ook is
Tromsø dé plek om het Noorderlicht te zien, de stad ligt
namelijk onder het Noorderlicht ovaal. Vooral in de winter is
één van de mooiste steden van Noorwegen door de omliggende
besneeuwde bergen.

2. Bodø

Bodø wordt ook wel de stad van de zeearend genoemd je vindt
hier namelijk de grootste populatie zeearenden ter wereld!
Door de ligging langs de kust is dit een echte Noorweegse
parel.Je vinden hier veel wandelgebieden door de ruwe
wildernis. Ook is dit dé plek waar je in de zomer de
middernachtzon kunt bewonderen en in de winter kunt genieten
van het Noorderlicht. In de stad zelf is ook genoeg te vinden,
denk hierbij aan de niet te missen streetart die door heel de
stad te vinden is. Of één van de andere bezienswaardigheden.

3. Narvik

Tussen de ongerepte natuur en veel verschillende prachtige
fjorden vind je de leuke stad Narvik. Het is dus eigenlijk
vanzelfsprekend dat dit één van de mooiste steden in Noorwegen
is om te bezoeken als je een natuurliefhebber bent! Mocht je
de stad en zijn bezienswaardigheden bezocht hebben kun je
zelfs nog de bergen in. Met een kabelbaan werd je gebracht tot
een hoogte van 656 meter boven zeeniveau. Hier word je
getrakteerd op een prachtig panorama uitzicht!

4. Alta
Het gezellige kuststadje Alta wordt ook wel de stad van het
noorderlicht genoemd. Niet gek, want de weersomstandigheden en
de heldere lucht die hier voorkomen zijn perfect om dit
natuurfenomeen te zien! In combinatie met de prachtige natuur
en verschillende te bezoeken plekken uit de prehistorie maakt
dit toch wel een van de leukste steden van Noord-Noorwegen.
Naast lekker rondlopen is er in de stad zelf niet veel te
doen. Gelukkig is de natuur in de omgeving een ander verhaal.

Zo vind je hier het Altafjord die zijn naam te danken heeft
aan de stad.

5. Hammerfest

Als je de naam voor het eerst hoort zou je bijna denken dat je
naar een metal-feest gaat. Maar dit is toch echt de volgende
stad in onze lijst met mooiste en leukste steden in
Noorwegen. Er wordt gezegd dat Hammerfest de meest Noordelijke
stad van de wereld is. Ondanks dat het in de Noordpoolcirkel
ligt is het water hier ijsvrij, dit komt door de Noordelijke
golfstroom. Je kunt hier heerlijk wandelen in de omliggende
natuurgebieden.
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6. Trondheim

Tijdens de tijd van de Vikingen was Trondheim de hoofdstad van
Noorwegen. Doordat deze stad zo ver het verleden ingaat is er
ook veel te ontdekken. Trondheim is gelegen in de provincie
Trøndelag aan het Trondheimfjord. Dit kun je te voet doen of
door bijvoorbeeld een fiets te huren. Doordat Trondheim een
echte studentenstad is vind je hier ook tal aan gezellige
cafés en restaurants.

7. Oppdall
Oppdall is bij de meeste mensen bekend als wintersportgebied,
en je kunt hier dus ook uitstekend skiën. Elk seizoen is hier
veel te doen en het gebied is een hemel op aarde voor de echte
natuurliefhebber! Je ziet hier de seizoenen prachtig in elkaar

overlopen, zo zie je de sneeuw langzaam op de bergen
verdwijnen terwijl de voorjaarsbloemen al in de lagere
gebieden verschijnen.

8. Røros
Toen de stad Røros is 1646 werd gesticht was het in eerst
instantie bedoelt als een mijnwerkersstad. Het speciale aan
deze stad in Noorwegen is dat veel van de houten huizen uit
die tijd er nog steeds staan. Doordat veel van de
authenticiteit bewaard is gebleven is deze stad al in 1980
opgenomen in de ENESCO-werelderfgoedlijst. Røros is dus echt
een stad in Noorwegen om te bezoeken als je echt terug de tijd
in wilt.

9. Steinkjer
Steinkjer heeft veel te bieden om te ontdekken, je vindt hier
de vele natuurgebieden en de prachtige vislocaties. Ook zijn
hier veel prehistorische rotstekeningen te vinde in grotten en
er worden nogsteeds oude nederzettingen gevonden. Om van al
het ontdekken bij te komen vind je in het centrum ook diverse
gezellige restaurants en cafes of lekker wat te eten of te
drinken.

De leukste steden in Zuid-Noorwegen
10. Olso

Als je van plan bent de mooiste steden van Noorwegen te
bezoeken kan een bezoek aan de hoofdstad Oslo niet ontbreken.
Oslo heeft ruim 695.000 inwoners en is daarmee de grootste
stad van Noorwegen. In de stad is van alles te zien en te
doen, het is een hotspot van hippe eettentjes, veel
evenementen en meer dan genoeg bezienswaardigheden om te
bezoeken.
Wist je dat: Oslo ligt aan het Oslofjord, benieuwd wat fjorden
precies zijn of op zoek naar de mooiste fjorden van Noorwegen?
Lees er alles over in dit blog!

11. Bergen

Als je Bergen bezoekt zul je niet meteen het gevoel hebben dat
dit een grote stad zal zijn maar niks is minder waar. Bergen
is namelijk de op één na grootste stad van Noorwegen! Dit zal
je in eerste instantie niet merken doordat ze het oude
uiterlijk aanhouden en je vooral ouderwetse huizen zult zien.
Bergen heeft volgens ons dus het beste van beide werelden, de
sfeer van een oud dorp, maar alle gemakken van een grote stad.
Dit maakt Bergen voor ons één van de leukste steden van
Noorwegen.

12. Stavanger

Als van indrukwekkende natuurverschijnselen houdt is Stanger
een van de leukste steden in Noorwegen om te beginnen. Hier
vind je bijvoorbeeld het Lysefjord en Preikestolen (De
Preekstoel). Ook vind je hier de witste stranden van
Noorwegen, mocht je van kitesurfen houden ben je zeker op de
juiste plek! In Stavanger vind je leuke gekleurde huisjes,
diverse pleintjes en er is voor iedereen wat wils.

13. Fredrikstad

Ten zuiden van Oslo, op ongeveer 30km van de Zweedse grens
vind je Fredrikstad. Frederikstad een van de best bewaarde
vestingsteden van Noorwegen en hoewel het een toeristische
stad is het zeker een bezoek waard. Doordat Frederikstad niet
heel groot is is het ideaal om op te pakken tijdens je
rondreis door Noorwegen!

14. Drammen

Mocht je van kamperen houden is Drammen zeker een stad om in
gedachte houden. Rond deze stad in Noorwegen vind je namelijk
een tal aan leuke campings, ook vind je bij Drammen een mooi
stadsstrand. De stad zelf is dankzij het historische centrum
een echte hotspot waar je de mooiste dingen kunt zien. Maar
hoewel het een historisch centrum is is Drammen tegelijk ook
modern en kent vele winkels, restaurants en terrasjes.

15. Porsgrunn

Porsgrunn is een havenstad en de perfecte balans tussen stad
en natuur. Hierdoor is Porsgrunn een geliefde stad in
Noorwegen omdat er voor ieder wat wils is. Ook vind je hier de
enige porselein fabriek van Noorwegen. Hier kun je ook zien
hoe het ‘witte goud’ gemaakt wordt.

16. Tønsberg

Tønsberg is één van de oudste maar zeker niet de minste
leukste steden van Noorwegen. Deze stad gaat nog verder terug
dan de tijd van de Vikingen! Hier vind je ook het
wereldberoemde Vikingschip Saga Oseberg. Naast de
bezienswaardigheden die er te ontdekken zijn vind je om deze
stad ook veel natuurgebieden.

17. Kristiansand

Kristiansand staat vooral bekend om het traditionele
historische centrum met zijn typerende oude houten huisjes
waar Noorwegen bekend om staat. Tevens is het de aankomsthaven
is voor de ferry tussen Nederland en Noorwegen. In het
gezellige stadje is van alles te doen en te zien, maar ook de
natuur die de stad omringt is zeker een bezoek waard.
Zo, nu heb jij al een voorsprong voor het plannen van jouw
bezoek aan het prachtige Noorwegen! Met onze lijst met de
leukste en mooiste steden in Noorwegen kun je geheid vooruit
om een planning te maken om de steden in Noorwegen te
bezoeken.
Mist er volgens jou nog een stad tussen onze lijst met de
mooiste en leukste steden van Noorwegen? Laat het ons weten in
de comments!

