
Routebeschrijving vanuit het zuiden  

Weg 27 vanuit Ringebu (zie A), of de 219 vanuit Atna (zie B) 

A.  Vanuit Ringebu: Vanaf de E6 gaat u in Ringebu de 27 op. U volgt via een flinke klim een mooie route die over 

de hoogvlaktes gaat. Na een stijle afdaling komt u aan de andere kant van de bergen uit bij een riviertje en 

slaat hier linksaf richting Folldal. Hier voegt de weg 219 uit Atna zich samen met de 27 (u blijft dus gewoon 

de 27 volgen). Lees verder bij C. 

B.  Vanuit Atna: vanauit Atna volgt u de 219 die na ongeveer 40 kilometer (en ongeveer 40 minuten) overgaat in 

de 27. Lees verder bij C. 

C.  Na ongeveer 50 kilometer vanaf het punt waar de 219 en 27 in elkaar overgaan (meestal zo’n 45 minuten, 

maar stop gerust voor de vele mooie uitzichten) komt u Folldal binnen op een kruising midden in het dorp. 

Op de kruising gaat u rechtdoor. Volg de borden met de vork & lepel en het bedje. Zie onderstaande 

afbeelding: 

 

Vervolgens volgt u de weg, lichtjes 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 


