
We make sustainable travel possible!
- visjoner og planer for Eidfjord & Ulvik 

GREAT JOURNEYS. LITTLE EFFORT.



Fjord Tours Group AS



Fjord Tours er et norsk reiselivsselskap med Vy & Fjord1 som hovedeiere.  
Selskapet har som ambisjon å bidra til å utvikle et bærekraftig reiseliv og sikre lokal verdiskapning.

Vi har definert fire virksomhetsområder

Lokale destinasjons-
selskaper
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Fjord Tours Group AS

Agentsalg og 
bookingtjenester

Utvikle og investere i 
reiselivsaktører

Destinasjonsutvikling

Pakketering og      
digital formidling 

Book Hardanger
Visit Geiranger



Fjord Tours Group 
- jobber med å skape reiselivssynergier innenfor Vy / Fjord1 familien! 

Kystruten
Havila Hotels

Wideroe
The Fjords

Flåmsbanen
Bergensbanen

Vy Tog 
Vy Buss

Norway & Sweden

Fjord Tours
Geiranger Fjord Service

Best Artic
Visit Geiranger

Book Hardanger



Norway in a nutshell er den mest kjente internasjonale rundturen i Norge.
Rundturen generer betydelig verdier til samarbeidspartnerne og destinasjoner.

• Norway in a nutshell har ca. 100.000 pax årlig. 
• NIN  kobler rutegående, grønne transportopplevelser med 

egenvalgte aktiviteter og opplevelser, samt mulighet for 
overnatting.  

• En reise med NIN gir tilnærmet null CO2 utslipp. 
• Helårsprodukt. 

Flåmsbana Bergensbanen

Båt på Nærøyfjorden Buss Stalheimskleiva

Norway in a nutshell



Sognefjorden in 
a nutshell

The heart of Fjord Norway



UNESCO 
Geirangerfjord
& Trollstigen

Scenic Tour



Fjord Tours er tilstede på 
mange destinasjoner
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Vi tilgjengeliggjør en rekke destinasjoner i Norge og Sverige, 
gjennom et omfattende, bookbart transportnettverk for B2C 
og B2B kunder

Dagens nettverk bookbart hos FT Nattåget Stockholm-Narvik
Arctic Route kobler Nord-Sverige og Nord-
Finland sammen med Nord-Norge



Fjord Tours er Norges største tilbyder av 
aktiviteter til internasjonale turister

Much more at www.fjordtours.com

BERGEN OSLO FLÅM GEIRANGER



Vi tilbyr opplevelser for all
turisme og reiser i NORGE

ENVEISTURER & 
RUNDTURER

AKTIVITETERTRANSPORT
BILLETTER

Mer enn 200 aktiviteter!Transport, aktiviteter og 
overnattingKollektivbasert reiser



Digital distribusjon | Fjord Tours har en moderne digital portal integrert 
med en unik bookingplattform innen transport, hotell og aktiviteter hvor 
kunder fra 138 land bestiller Norgesturen



Er et hull i et fjell nødvendigvis en attraksjon? 

Verdens første skipstunnel 



Hardangerbrua
Hardangerbrua er 1380 meter lang, med et hovedspenn på 1310 meter. Hovedspennet er 
30 meter lengre enn Golden Gate Bridge i San Francisco i USA.

Den er også 165 meter lengre enn Hålogalandsbrua, som har det nest lengste 
hovedspennet i Norge. 

Brotårnene har en høyde på 201,5 meter og er det høyeste byggverket på Norges fastland

https://no.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge
https://no.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://no.wikipedia.org/wiki/USA
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5logalandsbrua
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_h%C3%B8ye_byggverk_i_Norge






Dette byr vi på



Lærdalstunnelen

Verdens lengste veitunnel!



Dette er turistopplevelsen!



The Bund Sightseeing tunnel



The Bund Sightseeing tunnel



Stockholm Metro



Leake Street Arches



Fra dette



...til dette



...til dette



Destinasjonsutvikling



POSISJON!









Nordkapp











Den viktigste forutsetningen 
for å lykkes med reiseliv 
er å kunne komme til og 

komme rundt i et reisemål! 









The Fjord Coastal Voyage

• Koble Bergen og Ålesund sammen 
og etablere som en egen ikonisk 
turistrute på sjøen for 
internasjonale gjester (i tillegg til 
Hurtigruten/Kystruten)

• Hopp on / hopp off mulighet
• Bygge Stad/Vestkapp som verdens 

beste sted å oppleve havet som 
møter kysten 

• Etablere flere kommersielle 
opplevelser der noen blir drivere 
for å komme!

• Sikre nok overnattingskapasitet og 
gode matopplevelser



Etablering av nytt kommersielt 
bookingselskap for området!



Er et hull i et fjell nødvendigvis en attraksjon? 

Verdens første skipstunnel 





We make sustainable travel possible!
- visjoner og planer for Eidfjord & Ulvik 

EMPOWERING SUSTAINABLE TRAVEL


