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Winter vakantie in hartje Noorwegen

.

Het meest wintervaste gebied van Noorwegen. Sneeuwzeker van begin december tot midden april.
Het kan hier behoorlijk vriezen, echter de lucht is meestal droog en er is bijna nooit wind.
Verrassend veel zonnige dagen zijn er ook in deze streek te tellen, want de meeste wolken en
neerslag worden door de bergen van het westelijk fjordengebied opgevangen .
Lekker tot rust komen, ver weg van het haastige leven en de drukte!
Misschien wel de meest ideale locatie voor een sfeervolle witte kerst.
Wintersport is in Noorwegen volkssport nummer 1.
Zodra de eerste sneeuw gevallen is binden de Noren hun ski's onder en gaan erop uit.
De eerste sneeuw valt traditie getrouw al einde oktober. Dit levert een prachtig kleurrijk
schouwspel op omdat de bomen en struiken nog vol met herfstbladeren zijn. In november zijn nog
enkele dagen met dooi mogelijk.
Hier zijn veel winteractiviteiten voor het hele gezin:
skiën, langlaufen, snowboarden, hondenslee tochten, ijsvissen.
Wandelen in de sneeuwrijke natuur? Sneeuwschoenen zijn te huur in ons hotel.
Ons adres is in de winter goed en gemakkelijk bereikbaar met de auto of met de trein vanuit Oslo.
Sneeuwkettingen zijn op weg E6 van Oslo tot ons adres in Vinstra niet nodig.
De meeste Noren rijden met winterbanden. In de grote steden is het zelfs niet toegestaan om met
spijkerbanden te rijden.
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Een auto huren in Vinstra kost ~NOK 450,- per dag inclusief verzekering, met 100 vrije
kilometers. Keuze uit winterbanden of met spijkerbanden.
Het auto verhuurbedrijf ligt op enkele minuten loop afstand van ons hotel.
Een wintersportvakantie in Noorwegen hoeft niet duurder te zijn dan in andere wintersportlanden.
Skipassen, skihuur en skischolen zijn zelfs aanzienlijk goedkoper. Wintersport en natuurschoon
gaan hier prachtig samen. Een betrouwbaar winterklimaat en droge lucht, de glinsterende witte
hoogvlaktes en besneeuwde bomen zorgen een bijzondere sfeer.

Alpine ski & Snowboarden
Ons hotel is centraal gelegen tussen de diverse Alpine ski centers. Met een combi toegangspas
heeft u toegang bij de volgende ski arena s: Gålå; Fefor; Kvitfjell en Hafjell.
Noorwegen staat bekend als langlauf-land bij uitstek, echter de laatste jaren zijn de faciliteiten
voor alpine ski en snowboarden steeds beter geworden. De Olympische spelen in Lillehammer
hebben hier zeker aan meegeholpen. Voor de alpine ski zijn er veel afdalingen (blauw; groen;
rood; zwart) en natuurlijk de stoeltjesliften. Voor de snowboarders zijn er de halfpipes en de big
jumps, en zijn de mogelijkheden op veel locaties zeer goed.
Alpine ski center Gålå (= 15 minuten rijden met de auto tot naast de ski-liften).
Midden in het Peer Gynt gebied ligt het wintersport centrum Gålå.
De combinatie van zowel Alpine als Nordic skiën zorgen ervoor dat Gålå een perfecte ski locatie is
voor eenieder die alle ski technieken willen beoefenen. Voor de snowboarder zijn er eveneens veel
faciliteiten.
Diverse afdalingen zijn ook ideaal geschikt voor Telemark ski.
Gålå heeft 15 afdalingen (22 km aan pistes) en 8 skiliften aan 2 zijden van de vallei.
Nieuwe sneeuwmachines zijn aanwezig ter garantie van sneeuwdekking en evt. sneeuwkwaliteit.
Verhuur van alle wintersport benodigdheden: ski, langlauf, snowboard, ijsvissen, sneeuwschoenen.
Voor de kinderen zijn er speciale kinderliften, pistes en een skischool. Er worden vele andere
activiteiten georganiseerd zoals ski wedstrijden, paardenslede tochten, ijsvissen, rodelen.
Van hieruit zijn ook 230 km aan mooie loipes om te langlaufen door de bossen en open dalen.
Naast de loipes is voldoende ruimte voor de schaatsende langlaufer.
Alpine ski center Fefor ( = 10 minuten rijden met de auto tot naast de ski-lift)
1 sleeplift en totaal 5 afdalingen (groen, blauw, rood en zwart).
Verhuur van alle wintersport benodigdheden: ski, langlauf, snowboard, sneeuwschoenen.
Fefor ligt vlakbij alpine ski center Gålå en is met name een prachtige langlauf locatie.
van hieruit zijn mooie loipes om te langlaufen door de bossen en open dalen alsook over het
bevroren meer Feforvatnet. Naast de loipes is voldoende ruimte voor de schaatsende langlaufer.
Alpine ski center Kvitfjell (= met de auto 30 minuten rijden tot naast de ski-liften of: 16
minuten met de trein + 10 minuten met de taxi).
Met de Olympische spelen van Lillehammer werden hier de alpine ski wedstrijden gehouden (superG).
De piste behoort tot de beste van de wereld.
Op Kvitfjell tref je alles aan van steile "zwarte diamanten" tot ideale pistes voor het hele gezin
waar snelheid niet de eerste prioriteit heeft. De sneeuwmaakinstallaties dekken tot 85% van het
skiareaal. Hiermee is Kvitfjell ieder jaar weer een van de eerste skiresorts die de deuren open doet,
en tevens het resort met de meeste skidagen op jaarbasis. Kvitfjell is een modern, kwalitatief
hoogwaardig skiresort met een liftcapaciteit van 8100 personen per uur, en een verval van 840m.
De langste pistes is 3,5km lang, en het sneeuwpark heeft een halfpipe en 3 quarterpipes.
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U kunt hier ski lessen nemen en er is verhuur van alle wintersport benodigdheden: ski, langlauf,
snowboard, sneeuwschoenen.
Van hieruit zijn ook ruim 600 km aan mooie loipes om te langlaufen door de bossen en open
dalen. Naast de loipes is voldoende ruimte voor de schaatsende langlaufer.
Alpine ski center Venabu (= 30 minuten rijden met de auto tot naast de ski-lift)
De weg E6 volgen naar het stadje Ringebu en van hieruit naar de zuidkant van het Nationale Park
Rondane is Venabu te bereiken met de auto of openbaar vervoer. Behoudens mogelijkheid voor
afdalen (1 sleeplift) worden hier veel activiteiten georganiseerd, zoals arrenslede tochten, fakkelski-tochten en skitrektochten onder leiding van gidsen.
Van hieruit zijn ook veel mooie loipes om te langlaufen. Grotendeels is dit gebied boven de
boomgrens.
Alpine ski center Hafjell (= 50 minuten rijden met de auto tot naast de ski-liften)
Hafjell ligt 15km ten noorden van Lillehammer en is een olympische arena met een ruime keuze
aan pistes.
13 skiliften verlenen toegang tot 33km hellingen waarvan de langste 7km is. Het verval is 830m.
Sneeuwinstallaties garanderen de hele winter goede skicondities. Het snowpark is voor iedereen
uitdagend en met name geliefd bij boarders en skiers met tweepuntskies (zowel voor als achter).
De Kjus piste is ontworpen voor de actievere skiers. Het Hafjell skigebied ligt op de zonzijde van de
berg en in de luwte van de wind.
Van de top, kun je de 300km geprepareerde langlaufloipes betreden.
Alpine ski center Lemonsjøen (=40 minuten rijden met de auto tot naast de ski-lift)
Lemonsjøen ligt noordwestelijk van Vinstra op een prachtige hoogvlakte naast het nationale park
Jotunheimen.
1 T-lift (1400 meter lang) en 1 sleeplift en totaal 4 afdalingen (groen, blauw, rood en zwart). Het
verval is 390 m.
Sneeuwpark met halfpipe. Behalve de geprepareerde afdalingen is dit een ideaal gebied voor
offpiste skiën, zowel onder als boven de boomgrens. Tevens prachtige omgeving om te langlaufen (
ruim 100 km loipes).

Veel andere bijzonder leuke wintersport activiteiten aanwezig: huren sneeuwscooter,
ijsklimmen en sneeuwraften.

Langlaufen
Ons hotel in Vinstra is omringd door diverse grote en bijzondere natuurgebieden.
Het enorm grote natuurgebied en nationaal park Rondane in het noorden en oosten, het rijk van
Peer Gynt in het zuidwesten, Skåbu (het hoogst permanent bewoonde dorp van Scandinavië) en
het prachtige Espedalen in het westen. Iets meer westelijk de hoogvlakten direct gelegen naast
het ruigste berggebied van Scandinavië: het nationaal park de Jotunheimen.
In deze grote verscheidenheid aan natuurgebieden zijn in totaal meer dan 2.000 kilometers aan
geprepareerde loipes. Maar ook direct rond het stadje Vinstra in het dal kunt u al heerlijk
langlaufen.
Peer Gynt Rike (= 10 minuten rijden met de auto)
Vanuit het hotel is dit prachtige gebied dichtbij en gemakkelijk te bereiken met de auto. Ook is in
overleg autotransport te regelen van en naar het hotel.
Het Peer Gynt gebied is een van de mooiste en oudste wintersport gebieden van Noorwegen. Deze
bomenrijke hoogvlakte rond het Fefor-meer (800m -900 m) is omringt door het machtige
Jotunheimen gebergte in het westen en het lieflijke Rondane gebergte in het noord-oosten.
Langlaufen kan hier volop. Er zijn vele routes (ca. 600 km )
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Skåbu (= 20 minuten rijden met de auto, prachtige autoroute en veelal volstaan winterbanden)
Het hoogst permanent bewoonde dorp van Scandinavië. Leuk dorp met werkelijk prachtige uitzicht
op de diverse omliggende berggebieden. Dit is een bijzonder leuk langlauf gebied (130 km loipes)
door de bossen en open vlakten.
Espedalen (= 35 minuten rijden met de auto, prachtige autoroute. Onderweg passeert u het
bergdorpje Skåbu).
Hooggelegen en langgerekt dal met 2 meren: het Breidsjøen en het Espedalsvatnet. Het dal ligt
op ca. 730 meter hoogte en is omsloten door ronde bergtoppen tot 1300 meter hoogte.
Er zijn 200 km aan geprepareerde Loipes.
Kvitfjell (= 30 minuten rijden met de auto)
Met de Olympische spelen van Lillehammer werden hier de alpine ski wedstrijden gehouden (superG).
De piste behoort tot de beste van de wereld.
Maar ook zijn er bijzonder veel geprepareerde loipes (600 km) voor de langlaufer. U kunt beginnen
halverwege de helling (mellomstasjon) of helemaal bovenaan de helling waar een uitgestrekte
hoogvlakte is met veel variatie in het terrein. Zowel gemakkelijke langlaufroutes, maar ook
langlaufroutes voor de ervaren wintersporter met flinke hoogte verschillen.

Foto gemaakt van onze dochter Raméla (Peer Gynt rike, eerste sneeuwval 23 oktober
2005)
Bremanger; Bergen; winkelen; noorse truien; belevenis; Hotel; restaurant; Sjoa; ski pistes; Hafjell; fjell norge; fjord; Noorwegen; fjords;
lente; halfpension; vliegveld; trein; Zom ervakantie; Noorwegen;Hote; Gålå; Fefor; Espedalen; Wandelen; Skåbu Restaurant; Fjorden
Geiranger; Noorwegen; Lillehammer; Hotel; Vinstra; Otta; Gudbrandsdalen; Per Gynt; Vakantiewoning; Vakantie huisje; Hytte;
Overnachting; Noorwegen; Wintersport; Kerstvakantie; Dagtochten; Fietsen; Vissen; Gastronomie; Dineren; Bjornsonvegen; Raften
Bremanger; Bergen; winkelen; noorse truien; belevenis; Hotel; restaurant; Sjoa; ski pistes; Hafjell; fjell norge; fjord; Noorwegen; fjords;
lente; halfpension; vliegveld; trein; Zom ervakantie; Noorwegen;Hote; Gålå; Fefor; Espedalen; Wandelen; Skåbu Restaurant; Fjorden
Geiranger; Noorwegen; Lillehammer; Hotel; Vinstra; Otta; Gudbrandsdalen; Per Gynt; Vakantiewoning; Vakantie huisje; Hytte;
Overnachting; Noorwegen; Wintersport; Kerstvakantie; Dagtochten; Fietsen; Vissen; Gastronomie; Dineren; Bjornsonvegen; Raften

Hollandsk Gjestehus Vinstra

En perle av de sjeldne www.hollandskgjestehus.com / tel: +47 61290045

Bremanger; Bergen; winkelen; noorse truien; belevenis; Hotel; restaurant; Sjoa; ski pistes; Hafjell; fjell norge; fjord; Noorwegen; fjords;
lente; halfpension; vliegveld; trein; Zom ervakantie; Noorwegen;Hote; Gålå; Fefor; Espedalen; Wandelen; Skåbu Restaurant; Fjorden
Geiranger; Noorwegen; Lillehammer; Hotel; Vinstra; Otta; Gudbrandsdalen; Per Gynt; Vakantiewoning; Vakantie huisje; Hytte;
Overnachting; Noorwegen; Wintersport; Kerstvakantie; Dagtochten; Fietsen; Vissen; Gastronomie; Dineren; Bjornsonvegen; Raften

Rondane ( = 10 minuten rijden met de auto)
Het Nationale Park Rondane is een fantastisch mooi natuurgebied voor de langlaufer. Er zijn vele
geprepareerde 'loipes' (vele honderden kilometers) in dit enorm uitgestrekte gebied. Hier vertoef je
tussen de prachtige ronde bergtoppen, de bevroren meren en besneeuwde naaldbossen. Er zijn
diverse locaties in het Rondane gebied waar u kunt starten. Langlaufsets zijn te huur. Een van de
mooiste lokaties is "Kvamsfjellet", dat is ca. 20 minuten met de auto rijden (prachtige route) vanuit
ons hotel.
Lemonsjøen (= 40 minuten rijden met de auto, prachtige autoroute)
Lemonsjøen ligt noordwestelijk van Vinstra op een prachtige hoogvlakte naast het nationale park
Jotunheimen.
Hier zijn vele wintersport activiteiten, maar ook een aantal geprepareerde loipes voor heerlijk
langlaufen door de bossen en langs en over het meer Lemonsjøen. Westelijk van het meer zijn de
bergtoppen van de Jotunheimen in volle glorie te bewonderen.

Foto van onze zoon Bob (rechts) in gezelschap van een goede kennis (Kvitfjell, einde
januari 2006)
Langlaufen; Hotel; Nederlandse eigenaar; Per Gynt Vegen;Ringebu; Noorwegen; Kvitfjell; Rondane; Dovre; Trollen; Familie hotel
Noorwegen; wintersport; fjorden; noordkaap; Lofoten; Hotel; Trondheim; Noorwegen; Oppdal; Hondenslee; Trollstigen; Flåm
Prekestolen; Valdresflya; Rondreis; Noorwegen; Hotel; Color line; Boot oversteek.;Veerboot; Aanbieding.; Lillehammer; Aanbevolen.
Noorwegen; wintersport; Hotel; Rondreis; Herfst vakantie; Herfstkleuren; Fefor; Ruten; Skeikampen; Dalseter; Noorwegen; Elanden;
Bremanger; Bergen; winkelen; noorse truien; belevenis; Hotel; restaurant; Sjoa; ski pistes; Hafjell; fjell norge; fjord; Noorwegen; fjords;
lente; halfpension; vliegveld; trein; Zom ervakantie; Noorwegen;Hote; Gålå; Fefor; Espedalen; Wandelen; Skåbu Restaurant; Fjorden
Geiranger; Noorwegen; Lillehammer; Hotel; Vinstra; Otta; Gudbrandsdalen; Per Gynt; Vakantiewoning; Vakantie huisje; Hytte;
Overnachting; Noorwegen; Wintersport; Kerstvakantie; Dagtochten; Fietsen; Vissen; Gastronomie; Dineren; Bjornsonvegen; Raften
Langlaufen; Hotel; Nederlandse eigenaar; Per Gynt Vegen;Ringebu; Noorwegen; Kvitfjell; Rondane; Dovre; Trollen; Familie hotel
Noorwegen; wintersport; fjorden; noordkaap; Lofoten; Hotel; Trondheim; Noorwegen; Oppdal; Hondenslee; Trollstigen; Flåm
Prekestolen; Valdresflya; Rondreis; Noorwegen; Hotel; Color line; Boot oversteek.;Veerboot; Aanbieding.; Lillehammer; Aanbevolen.
Noorwegen; wintersport; Hotel; Rondreis; Herfst vakantie; Herfstkleuren; Fefor; Ruten; Skeikampen; Dalseter; Noorwegen; Elanden;
Bremanger; Bergen; winkelen; noorse truien; belevenis; Hotel; restaurant; Sjoa; ski pistes; Hafjell; fjell norge; fjord; Noorwegen; fjords;
lente; halfpension; vliegveld; trein; Zom ervakantie; Noorwegen;Hote; Gålå; Fefor; Espedalen; Wandelen; Skåbu Restaurant; Fjorden
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Foto gemaakt op de Kvamsfjellet (Rondane, einde maart 2006). Wellicht het mooiste
langlaufgebied.
De provincie oppland, waar Gudbrandsdalen een deel van is wordt dit bijzondere
natuurgebied geprezen met de titel: Parel van Gudbrandsdalen .

Sneeuw wandelen
92% van Noorwegen is natuur, en nog niet door bebouwing of landbouw in gebruik genomen.
De vele uitgestrekte dalen en hoogvlakten bieden enorm veel mogelijkheden om te wandelen.
Wandelen kan en mag overal waar u wilt, u kiest zelf de plek uit waar u wilt gaan lopen
Het gebruik van sneeuwschoenen in de winter is een vereiste, want met gewone wandelschoenen
zak je weg in de sneeuw.
Behoudens de ongerepte natuur en de prachtige vergezichten komt u vaak sporen onderweg tegen
in de sneeuw van allerlei wild: elanden, rendieren, herten en klein wild.
Het is zeker mogelijk deze dieren ook werkelijk onderweg te aanschouwen. Deze kans is overigens
het grootst als u onderweg stil bent en u dus het wild tot dichtbij kunt benaderen.
Het is ook van belang dat u de weg weer (terug) kunt vinden. Neem daarom geregeld een goed
herkenningspunt in u op onderweg, zorg dat u een gedetailleerde kaart mee heeft van de
omgeving en evt. een kompas.
Vanuit ons hotel zijn er ook diverse wandeltochten te maken de vrije natuur in.
In het plaatsje Vinstra kunt u overigens gewoon op de stoep blijven lopen en heeft u voldoende
aan een paar stevige wandelschoenen.
Op ons hotel kunt u heren- en dames sneeuwschoenen huren. Sneeuwschoenen is eigenlijk niet het
goede woord, want het zijn frames die aan uw eigen stevige schoenen worden gebonden en die
zorgen dat er voldoende draagvlak is zodat u niet ver in de sneeuw zult wegzakken.
Tarieven voor sneeuwschoenen huur per persoon.
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Eten & drinken en boodschappen doen in het stadje Vinstra
Eten & Drinken maken een belangrijk deel uit van een goede vakantie.
In het Hollandsk Gjestehus wordt gewerkt met een langzame keuken. Geen snelle keuken dus of
op zijn engels gezegd: geen fast food .
De ingrediënten worden veelal betrokken van lokale producenten (boeren; vissers; jagers;
zuivelbedrijven en de keurslager). We bereiden gerechten volgens de Noors traditionele keuken en
ook internationaal georiënteerd.
Bij de gerechten serveren wij witte en/of rode huiswijn (een wijnkaart met eigen selectie), bier,
frisdrank, sapjes.
Verder is er keuze uit sterke drank en versterkte wijnen.
In Vinstra zijn diverse eetgelegenheden waaruit u kunt kiezen.
Er zijn snackbars , er is een chinees restaurant; een italiaans restaurant; een herberg met keus uit
diverse gerechten.
Ook in het de 2 overdekte winkelcentrums zijn eetgelegenheden zoals o.a. een zeevis restaurant.
Boodschappen kunt u doen in de diverse supermarkten. Er zijn enkele (warme) bakkers die brood,
belegde broodjes, koek en gebak verkopen. Op deze wijze kunt u zelf bepalen waar u eet, wat u
gaat eten en hoeveel geld u wilt besteden.
Vinstra heeft 2 overdekte winkelcentrums. In de lange hoofdstraat door het stadje zijn ook een
aantal winkeltjes

Openbaar vervoer / huren van auto of autobus
Op 4 minuten loopafstand van het Amundsen Hotel ligt het trein- en bus stationnetje.
Dit mooie houten stationnetje is gebouwd met de komst van de spoorweg (anno 1896).
Met de
·
·
·
·
·
·
·
·
·

trein kunt u vanuit Vinstra op eenvoudige en comfortabele wijze reizen naar:
Luchthaven 2uur 50 minuten reistijd (luchthaven Gardermoen, Oslo)
Oslo `
3 uur 15 minuten reistijd tot centraal station Oslo.
Lillehammer 60 minuten reistijd. Olympisch stadje. Diverse museums.
Hafjell
45 minuten reistijd (alpine ski en langlaufen).
Ringebu
15-16 minuten reistijd. Een sfeervol stadje. Van hieruit is het een korte
rit met de taxi naar Kvitfjell (alpine ski en langlaufen).
Kvam
8 minuten reistijd. Klein dorp. Van hieruit terug wandelen met
sneeuwschoenen over het pelgrimspad terug naar het Amundsen Hotel.
Otta
21 minuten reistijd. Stadje met diverse winkeltjes en overdekt
winkelcentrum
Dombås
55 minuten reistijd. Dorp waar diverse wegen samenkomen en is daarom
een bekende stopplaats voor reizigers en toeristen. Daarom zijn er hier
diverse leuke winkeltjes te bezoeken.
Åndalsnes
Aanbevelenswaardige mooie route met een comfortable dieselgedreven
trein. Van Dombås door het prachtige romsdalen naar het stadje
Åndelsnes in het westelijk fjordengebied. Vanuit Vinstra is dit een mooie
dagreis heen/ terug inclusief een paar uurtjes vermaak in het stadje
Åndelsnes. Treinreis heen of terug: ca. 2 uur 40 minuten.

Hollandsk Gjestehus Vinstra

En perle av de sjeldne www.hollandskgjestehus.com / tel: +47 61290045

IJsvissen
Ijsvissen is een bijzondere belevenis. Op de vele bevroren bergmeertjes in de nabije omgeving is
het prima en veilig te doen. Visuitrusting; de handboor om door het ijs te komen zal de komende
winter ook bij ons te huur zijn.
Ook nuttige informatie hoe te vissen en waar te vissen. Een visvergunning (dagkaart of
meerdaagse kaart) kan lokaal worden aangeschaft.

Hondenslee tochten

Zowel in het Rondane park als in het Per Gynt Rike worden er nabij dagelijks hondenslee tochten
georganiseerd.
In het dal Murudalen nabij het prachtige dorpje Heidal hebben wij en onze gasten goede
ervaringen met www.dogsledding-norway.com . Wij kunnen voor u een afspraak maken voor
een hondensleetocht van 3 uur of meerdere uren, met eventueel aanvullend lunch, warm drinken
onderweg en diner na afloop.
Een meerdaagse tocht met overnachting in hutten of de tent worden ook verzorgd en natuurlijk
onder begeleiding van ervaren gidsen/ hondendrijvers.

Paardenslee tochten

Elke vrijdag, zolang de sneeuwcondities dit toelaten, worden er vanuit het Gålå hotel paardenslee
tochten verzorgd. U kunt deze bij dit hotel reserveren tot de donderdag ervoor tot 19.00 uur.

Familie pretpark: Hunderfossen Vinterpark
Hunderfossen Vinterpark is Europa s eerste winter-familie-pretpark
In het zuiden van Gudbrandsdal, 12 km ten noorden van Lillehammer, ligt een bijzonder
winterpark,
Een magische sprookjeswereld van sneeuw en ijs, die alleen toegankelijk is na zonsondergang. Het
winterpark is het enige in zijn soort in Europa!
Treed binnen in een wereld vol sneeuw- en ijspret. Maak een tochtje met de arrenslee of een ATV,
ga sneeuwraften en geniet van schitterende ijsbeelden en brandende fakkels. Ervaar de rust die
over je heen komt als je de ijskathadraal betreedt. Deze wordt gebruikt voor bruiloften, concerten
en andere evenementen.
In het winterpark kun je ook klimmen. In het Høydepark (hoogtepark) bevindt zich een zwevend
klimrek op 12 meter hoogte met 55 hindernissen. Als je het koud krijgt, kun je weer op
temperatuur komen in een van de gezellige eetgelegenheden, of een bezoekje brengen aan het
Eventyrslott (sprookjesslot) en de fantastische sprookjesgrot.
Andere activiteiten:
4-dimensionale bioscoop; toneel uitvoeringen (trollen en andere noorse fantasie figuren in de
hoofdrol); elke avond wordt afgesloten met spektaculair vuurwerk, bowlingbaan van ijs, pub van
ijs, paarden slee tochten; tochten met kleine snowscooters. Op de website:
www.vinterparken.no is veel informatie te vinden (ook in de Nederlandse taal).
Bremanger; Bergen; winkelen; noorse truien; belevenis; Hotel; restaurant; Sjoa; ski pistes; Hafjell; fjell norge; fjord; Noorwegen; fjords;
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Foto gemaakt op de Kvamsfjellet (Nationaal Park Rondane) tijdens een langlauftocht.
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Dagtochten of meerdaagse tochten door winters Noorwegen!
Het is een buitengewone prachtige belevenis om juist in de winter een dagtocht of zelfs een
rondreis door Noorwegen te maken! Het winterse landschap is dan sprookjesachtig mooi. Vooral
het binnenland van Noorwegen is door de matige tot strenge vorst prima te berijden goede
winterbanden. Sneeuwkettingen zijn haast niet nodig. Vele wegen worden in de winter sneeuwvrij
gehouden, want de Noren moeten zichzelf natuurlijk ook kunnen verplaatsen. Zelfs bij verse
sneeuwval blijven de wegen begaanbaar doordat de sneeuwruimers 24 uur per dag in de winter
paraat zijn. Verder is telefonisch en via internet alle update informatie beschikbaar van alle wegen
in Noorwegen. Deze informatie is echter enkel in de Noorse taal , dus wellicht zinvol om op uw
verblijfadres nadere informatie te vragen over de weersverwachting en actuele wegen situatie.
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Enkele prachtige mogelijkheden zijn:
· Vanuit Oslo is Vinstra natuurlijk prima te bereiken via de E6 (ca. 4 uren rustig rijden).
· Een mooiere route vanuit Oslo naar Vinstra is de RV4 naar Gjøvik, daarna richting
Lilehammer (eerst RV4 welk overgaat in de E6). Iets ten noorden van Lillehammer op de
E6 de RV 255 richting Gausdal . De RV 255 blijven volgen, dus voorbij Gausdal en u gaat
door de prachtige hoogvlakte Espedalen en door het bergdorpje Skåbu en Kvikne naar
Vinstra. Alle informatie over de RV 255 kunt u vinden op de website
www.bjornsonvegen.com
· Vanuit Vinstra naar het bijzondere stadje Røros (ca. 5 uren rustig rijden): de route over de
hoogvlakten van het nationale park Rondane nemen over de Fenabygd Fjellet, de RV 27
richting Folldal, daarna de RV 29 richting Alvdal, de RV 3 richting Tynset en de RV 30 tot
Røros. Het oude mijnstadje staat op de wereld erfgoedlijst (UNESCO) en er is veel te zien
en er zijn veel activiteiten, zie ook de website: http://www.rorosinfo.com . Mocht de
Fenabygd Fjellet, de RV 27 richting Folldal gesloten zijn i.v.m. sneeuwval of
weersomstandigheden, dan kan de route Vinstra over de E6 naar het Noorden richting
Dombås en daarna richting Hjerkinn genomen worden. Bij Hjerkinn komt U ook op de RV
29 richting Folldal en daarna in Alvdal.
· Vanuit Røros naar de studentenstad Trondheim (ca. 4 uren rustig rijden): de RV 30 volgen
tot het stadje Stören. Hierna de E6 volgen tot aan Trondheim.
· Vanuit Vinstra naar het westelijk Fjordengebied (ca. 4 uren rustig rijden naar Åndelsnes:
Over de E6 richting Dombås en daarna tot aan Åndelsnes de RV9 volgen door het prachtige
Romsdalen. Åndelsnes is een stadje aan een fjord.
Hiervandaan kunt u langs de kust de RV9 verder volgen naar de kuststadje Alesund met
zijn prachtige ligging en stadcentrum met zijn jugendstil architectuur. Ook kunt u vanuit
Alesund de prachtige kustroute RV 64 volgen. Onderweg het stadje Molde bezoeken en
daarna gaat de RV 64 echt langs de kust en ca. 8 kilometer middels bruggen en dammen
van eiland naar eiland, genoemd de altanterhavsvegen richting het stadje Kristiansund.
Zie ook de websites: www.visitalesund.no en www.visitkristiansund.com.
· Vanuit Vinstra kunt u ook in de winter prima doorreizen naar het hoge Noorden. De E6
volgen en zelfs de Noordelijke steden Bodø; Narvik of Tromsø bezoeken. Ook de prachtige
kustroute RV 17 van/naar het hoge Noorden is goed te berijden. De Lofoten zijn zeker een
bezoek waard. De lage zonstand met de vele kleurwerkingen op het landschap zijn zeer
bijzonder, en dan is er nog het noorderlicht wat vaak te aanschouwen is. Zie ook de
website: www.lofoten.info
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