ESTADA, ALLOTJAMENT I AVIÓ A NORUEGA – Josep Coll Llopis

Des del meu punt de vista, m’ha agradat molt allà on he estat allotjat
tot el mes i crec que l’opció de anar a Londres a fer escala per
tornar, està bé encara que així i tot, jo hagués escollit tornar
directament de Bergen a Menorca. Encara que el temps no fos molt
bo a Noruega, el clima ens va acompanyar i vam tenir bons vols,
ràpid i sense turbulències amb molt bon tracte per part de les
companyies en les que vam viatjar.
En general, sabíem que la nostra estada a Noruega seria amb un
clima molt diferent al que tenim aquí a Menorca durant els mesos
d’agost i setembre, ja que l’estiu aquí no és el mateix que viure un
estiu allà. La temperatura ambient rodava pels 12-14ºC, encara que
la temperatura de l’aigua era més baixa, entre 10 i 12ºC. Així i tot,
Bergen és considerada la ciutat més plujosa de tot Europa, de
manera que ens vam haver d’acostumar i seguir endavant, visquent
noves aventures que ens proposava el clima.
Respecte a l’allotjament, he estat molt còmode a les dues cases
que he estat. La primera vaig estar convivint amb els altres guies de
Njord Kajjak, de manera que així era més fàcil socialitzar-nos i
conèixer gent nova. La casa estava a 2km de la platja, però amb la
bicicleta era un moment arribar d’un lloc a un altre.
Durant l’allotjament a Fana, Stend, l’allotjament va ser un poc dèbil,
ja que teníem una simple habitació amb cuina i lavabo que
utilitzaven estudiants discapacitats durant tot el dia, de manera que
nosaltres estàvem avorrits totes les tardes, a més de que la

localització on estava ubicada la casa i el clima no et permetia sortir
a fora per passar les tardes, però així i tot no ens podem queixar.

