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Åndalsnes – De Troll Road en Troll Wall 

Deze excursie start in het centrum van Åndalsnes met de film “Trollfolk” in het Bergsport Museum. Per 
bus vertrekt u vervolgens naar Europa’s grootste verticale rotswand, Trollveggen, oftewel de 
Trollenmuur. Vergeet niet om achterom te kijken, want daar vindt u de immense Romsdalshorn. Na 
een fotostop van circa 15 minuten begint het echte avontuur.  

De bus neemt u mee over de beroemde Trollstigen, de Trollenweg, een weg die gebouwd is in 1936 en 
maar liefst 11 haarspeldbochten telt. Iedere bocht heeft een naam. De naam staat aangeven op borden 
in iedere bocht. Naast Trollstigen houden de Koning, de Koningin en de Bisschop (niet te missen 
bergtoppen) een oogje in het zeil. Eenmaal boven aangekomen, is het tijd voor een pauze. Het 
Trollstigen plateau is voorzien van een restaurant, toiletten, een souvenir winkel en paden die u naar 
de twee platformen leiden. Vanaf deze platformen heeft u een prachtig uitzicht over Trollstigen, de 
vallei en de omringende bergen. 

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus 
• Gids 
• Toegang tot het Trollstigen plateau 
• Toegang tot de film “Trollfolk” 
• BTW 

 
Meeting point: 

• Åndalsnes Railway station (Jernbanegate, 6300, Åndalsnes) 
• Gelieve 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn 

 
Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; 3 uur 
• Moelijkheidsgraad; level 1, makkelijk, geschikt voor iedereen 
• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 

 
Schema vanaf het meeting point: 

• De film “Trollfolk” in het Bergsport Museum 
• Per bus over Trollstigen / Troll Road, incl. een 5 min. fotostop aan de Stigfossen (waterval) 
• Bezoek aan het Trollstigen plateau 
• Per bus naar beneden over Trollstigen / Troll Road 
• Per bus naar Trollveggen; fotostop 
• Per bus terug naar het meeting point 
• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 
Highlights: 

• De film “Trollfolk” 
• Trollstigen 
• Trollstigen plateau 
• Trollveggen 
• Romsdalshorn 

 


