
Routebeschrijving vanuit het oosten (Alvdal):  

Vanaf wegnummer 3 gaat u de 29 op, richting Folldal. 

Na ongeveer 40 kilometer (meestal ook zo’n 40 minuten) komt u Folldal binnen. Maar let op: mogelijk dat uw 

navigatiesysteem u al vroeger naar rechts wil laten gaan (weg Fv704). Dat kan, maar dit is een langere onverharde 

weg. Volgt u deze, volg dan onderstaande aanwijzingen bij beschrijving A.  

 

Wilt u via het centrum van Folldal en een minder lange onverharde weg rijden, volg dan de aanwijzingen bij 

beschrijving B en rijdt dan bij de eerste afbeelding van A nog even rechtdoor tot voorbij het tankstation. 

A. Sla vanaf wegnummer 29 rechtsaf bij onderstaand bord (wegnummer Fv704, maar dat is niet op een bord 

aangegeven): 

 
Volg de weg, die onverhard wordt, tot u bij een splitsing (na ongeveer een kleine 3 kilometer) komt, waarbij 

u onderstaande borden ziet (let op: u moet hier met een scherpe bocht rechts omhoog): 

 



Bij onderstaand bord gaat u dus scherp rechts omhoog.  

 

Deze weg blijft u volgen. De weg blijft omhoog lopen. Er komt nog een scherpe bocht naar links en meteen 

weer naar rechts. Aan het einde van de weg komt een bocht naar links en heeft u het hotel bereikt. 

 

B. Indien u doorrijdt via het centrum van Folldal volgt u onderstaande aanwijzingen.  

U blijft de 29 volgen tot na het tankstation (zie onderstaande afbeelding): 

 

  



Na het tankstation komt u bij de kruising in het centrum.  

Hier volgt u de borden met “Sentrum” en die met afbeeldingen van een  

vork & lepel en het bedje (het klopt: het is vanaf hier nog 3 kilometer) 

 
Vervolgens volgt u de weg, lichtjes links buigend omhoog en komt u bij de kruising bij het huis met “det rare i”. Hier 

slaat u met een scherpe bocht rechtsaf. Zie onderstaande afbeelding: 

 

  



U ziet dan meteen links in de berm onderstaande borden.  

Volg deze weg, die ook omhoog loopt. 

 

Deze weg gaat verderop over in een onverharde weg.

 

Blijf deze weg volgen. U rijdt vervolgens door een meer open stuk met mooi uitzicht op de bergen aan de 

rechterkant.  

  



Zodra u weer tussen de bomen komt, splits de weg zich.  

U houdt links aan en volgt de borden Folldal en hotel Fjellstue.  

Zie onderstaande afbeeldingen: 

 

 

Deze weg blijft u volgen. De weg blijft omhoog lopen. Er komt nog een scherpe bocht naar links en meteen weer 

naar rechts. Aan het einde van de weg komt een bocht naar links en heeft u het hotel bereikt. 

Welkom! 

Folldal Fjell Hotel, Storhøseter, Folldal. Telefoon 0047 - 62 49 01 86 

 


