
Reiserute
Hurtigbåt Bergen-Flåm (Norled)
Tog til Vatnahalsen
Flåm Zipline
Gå/sykle til Flåm
Overnatting
Hurtigbåt Flåm- Bergen (Norled)

Rutetider
Avg 08:00 Ank13:55
Avg 14:50 Ank 15:37
Ca 6 timer tur/retur
Avg 07:50/16:50 Ank 11:50/20:45

Avg 15:30 Ank 20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Sognefjorden
Varighet: Dagstur/flerdagstur

• FJORDCard kan benyttes på Norled sine båter
• Eksempel på rutetid gjelder mandag- fredag.
•  Rutetider for båt kan variere mellom ukedag og helg
•  Se www.norled.no for rutetabell og priser

• Fra stasjonen er det er par minutter å gå til ziplinen
• Har du sykkel med, sendes den ned i egen heis
• I Kårdalen er det sykler til utleie
• Zipline egner seg ikke for deg med høydeskrekk
 • Sesong: 21.06-29.98

VANSKELIGHETSGRAD 
Enkel: Passer for de fleste 
Høydemeter < 400 m
Lengdemeter < 5 km

Tur-rutene som her er presentert , er kun ment i informasjonsøyemed. Alle turer 
skjer på eget ansvar og risiko.  Norled AS er under enhver omstendighet ikke  
ansvarlig for turene eller eventuelle hendelser og endringer i ruter som skulle opp-
stå under eller som en følge av tur med en av de foreslåtte ruter. Du reiser på egen 
hånd og er selv ansvarlig for å passe tid med tAnke på å rekke videre transport. 

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell

Zipline

Enkel

Flåm Zipline

Tog til  
Vatnahalsen

Gå eller sykle  
til Flåm

Bergen Bergen

5t 55min 47 min
Ca 6 timer  
tur/retur 5t 55min

Foto: Norwaysbest



Flåm Zipline
Flåm zipline er den lengste i Norden,  
hele 1381 meter lang. Den starter på Vat-
nahalsen og ender i Kårdalen,  
øverst i Flåmsdalen. 

Herfra kan du spasere eller sykle ned til Flåm. 
Høydefjorskjellen er på 350 meter og du kan 
komme opp i en fart på 100 km/t.

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Rallartoget
eMobility Flåm
Kajakk med Njord

Turen kan kombineres med
Fjelltur til Keipen
Dagsturhytta i Aurland
Bjørgahaug

Overnatting
Vatnahalsen Hotell
Heimly Pensjonat
Flåmsbrygga Hotell

Mat og drikke
Flåm Bakeri
Ægir
Flåm Marina Teracce

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell
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Flåm Zipline

RELEVANTE LINKER
HJEM | Flaam Zipline
www.sognefjord.no
www.norwaysbest.com


