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Åndalsnes – Privé Excursie – Van de Fjorden naar de Trollen 

Vanaf het meeting point vertrekt u per bus naar een gebied buiten Åndalsnes, naar het land van de 
trollen. Gedurende deze excursie zal onze guide vele interessante feiten en boeiende verhalen met u 
delen. 

Van Åndalsnes rijdt u richting Sjøholt, een regio bekend vanwege de (houten) meubelindustrie. Daarna 
leidt de weg u langs de Storfjord en gaat u via Stordal en de Rozenkerk (gebouwd in 1789), naar Valldal. 
In Valldal vindt u vele fruitbomen en vooral aardbeienvelden.  

De volgende stop is de prachtige Gudbrandsjuvet, een kloof van ca. 5 meter breed en zo’n 20-25 meter 
diep, waarin het water naar beneden klettert. U kunt hier over een brug van de ene kant naar de 
andere kant van de kloof wandelen. Na een bezoek aan deze kloof wordt de weg vervolgd. De bus 
neemt u mee door het Nationale Park Reinheimen naar het Trollstigen Plateau. Hier kunt u genieten 
van een adembenemend uitzicht over Trollstigen / Troll Road, de bergtoppen Koning, Koningin en 
Bisschop en de waterval Stigfossen. Na een pauze op dit plateau is het tijd om over de Trollstigen naar 
beneden te rijden. Onze buschauffeur zal u veilig meenemen door de 11 haarspeldbochten. Aan de 
voet van Trollstigen kunt u tijdens een fotostop een paar prachtige foto’s maken van Stigfossen 
(waterval).  

Voor het tijd is om terug te rijden naar Åndalsnes, is er nog een bezoek aan de indrukwekkende 
Romsdalshorn en Trollveggen / Troll Wall, Europa’s grootste verticale rotswand.  

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus  
• Gids 
• Toegang tot het Trollstigen plateau 
• BTW 
 

Opties: 

• Exclusief / inclusief lunch 
 

Meeting point: 

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

 
Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; ca. 7 uur 
• Moeilijkheidsgraad; level 1, makkelijk, geschikt voor iedereen 
• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 

 
Schema vanaf het meeting point: 

• Per bus via Sjøholt naar Stordal, incl. fotostop Kokarsteinen 

• Per bus van Stordal via Valldal naar Gudbrandsjuvet; bezoek 

• Per bus naar Trollstigen plateau; bezoek 

• Trollstigen naar beneden per bus, incl. 5 min. fotostop bij Stigfossen (waterval) 

• Per bus naar Trollveggen; fotostop 

• Per bus terug naar Åndalsnes 

• Lunch in Valldal of ter hoogte van Trollstigen (optioneel) 

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 
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Highlights: 

• Meerdere fjorden 
• Valldal, aardbeienvelden 
• Gudbrandsjuvet 
• Trollstigen / Troll Road 
• Stigfossen 
• Trollveggen / Troll Wall 
• Romsdalshorn 

 

 


