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Route 13 
1115 km lang en voert u door het westen van Noorwegen. 
Een bezoek aan Åndalsnes, Molde, Geiranger, Dovrefjell, Flåm, Bergen en de Hardangervidda 
zijn verwerkt in deze route. Vertrekpunt van deze route is Birkelund camping in Hovet i 
Hallingdal 
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Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden 
langs de route. Bij de beschrijving van de diverse provincies kun u meer informatie vinden over de 
bijzonderheden en bezienswaardigheden in deze provincies. 
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een 
reisgids van Noorwegen kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren. 
Wilt u er ook op letten dat op sommige wegen alleen geoefende caravanrijders kunnen/mogen 
rijden. 
In verband met tegenliggers komt het wel eens voor dat u achteruit (met caravan) moet rijden. 
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen. 
 

De route in een notendop 
 

Wegnummer en beschrijving 
50 : Hovet – Myrland - Aurlandsvangen 
E16: Aurlandsvangen - Flåm - Voss - Bergen 
 

Bezienswaardigheden 
Hallingdal            : Hallingskarvet Nasjonal Park, Hardangervidda 
Hovet i Hallingdal: Hivjufossen (250 meter lange waterval in twee gedeeltes) 
Hol                      : Hallingdal museum, Hol Bygdemuseum, Dagali museum, Hol Gamle Kirke,  
                              Hovsfjorden natuurreservaat (bij Birkelund camping) 
Reineskarvet       : wandel- en mountainbikemogelijkheden 
Aurland               : Lærdaltunnelen, 24,5 km lang, Aurlandsvegen (Sneeuwweg) 
Flåm                    : de Flåmsbana. de spoorlijn is slechts 20 km lang maar moet een hoogteverschil  
                              van 864 meter overbruggen tussen Flåm aan de oever van de Aurlandsfjord en  
                              Myrdal op de hoogvlakte. De spoorlijn is in 1942 geopend en telt 20 tunnels en 9  
                              haltes 
Nærøyfjord          : het smalste fjord, staat op de Werelderfgoedlijst 
Stalheimskleiva    : één van de steilste wegen, gebouwd van 1842-1846, in Noord Europa, de weg  
                              heeft 13 haarspeldbochten, onderweg ziet u de Stalheim waterval (126 m) en de 
                              Sivle waterval (142m), de weg naar beneden is éénrichtingsverkeer 
Voss                      : met de Hangursbanen kunt u 660 m. hoog de bergen in, Finnesloftet,  
                               vogelreservaat op Lønaøyane 
Bergen                  : Bryggen (Werelderfgoedlijst), Troldhaugen het voormalige woonhuis van Edvard  
                               Grieg, Fløibanen kabeltrein, Akvariet 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Hovet i Hallingdal: wegnr. 50, 3,5 km ten noorden van Hol → Hytter Birkelund Camping 
Gudvangen          : E16, 900 m na Gudvangen links van de weg → Hytter Vang Camping 
Bergen                 : Kjellersmauet 22 (centrum Bergen) → Kjellersmauet Gjestehus Appartement 
 

Wegnummer en beschrijving 
E16/E39 : Bergen - Eikås 
E39        : Eikås - Knarvik 
565        : Knarvik - Isdalstø 
57          :Isdalstø - Leirvåg 
veerboot: Leirvåg - Sløvåg 
57          : Sløvåg - Rutledal  
veerboot: Rutledal – Rysjedalsvika 
 

Bezienswaardigheden 
Sognefjorden 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Hordvik: E39/Steinestoveien 745, 20 km ten noorden van Bergen → Fjordside Lodge Appartementen 
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Wegnummer en beschrijving 
57     : Rysjedalsvika - Dale - Osen - Storehaug 
E39   : Storehaug - Førde 
E39/5: Førde - Vassenden 
451   : Vassenden - Sanddal - Kjøsnes - Skei 
E39   : Skei - Byrkjelo 
 

Bezienswaardigheden 
Førde: Huldrefossen, Halbrendsfossen, Sunnfjord museum, sculptuur "Laksen", Jølstravatnet 
Skei   : Jølstra museum, Jølstravatn 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Vassenden: E39, 18 km noord/oost van Førde → Hytter Jølstraholmen Camping 
 

Wegnummer en beschrijving 
60          : Byrkjelo - Olden - Loen - Stryn 
15          : Stryn - Langevatnet 
63          : Langevatnet - Geiranger 
veerboot: Eidsdal – Linge 

 
Bezienswaardigheden 
Stryn             : Jostedalsbreen Nasjonalpark, Gamle Strynefjellsvegen, Lodalen, Kjenndalen,  
                        Oldedalen 
Geiranger      : Geirangerfjord (Werelderfgoedlijst), watervallen “De syv søstrene” (de zeven  
                        zusters), “Brudesløret” (Bruidssluier) en “Friar” (Vrijer) 
Trollstigveien: toeristische slingerweg met elf haarspeldbochten 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Breim         : 7 km ten westen van Byrkjelo aan de E39 → appartement met prachtig uitzicht 
Hjelledalen: tussen Stryn en Grotli aan wegnr.15, Vollsnes → aan het eind van het Strynsvatn direct  
                    aan het meer gelegen appartement en hytter 
Geiranger   : Vinje Camping Geiranger → iets voorbij waterval, vriendelijke eigenaren 
 

Wegnummer en beschrijving 
650         : Linge - Sjøholt 
E39/E136: Sjøholt - Skorgenes 
E136       : Skorgenes - Åndalsnes - Bjorli - Dombås 
E6          : Dombås - Otta 

 
Bezienswaardigheden 
Åndalsnes : Raumabanen waar in de zomer een stoomlocomotief tussen Åndalsnes tot Bjorli rijdt,  
                   Noors Klimmuseum, Rødven stavkirke, Romsdalsfjord 
Romsdalen: aan de voet van Romsdalshorn is een veld van ongeveer 100 grafheuvels te zien,  
                   verderop ziet u de “tijgersprong”, de spoorbrug (76 meter lang) die officieel de Kylling  
                   bru heet en waarover de treinen van de Raumabanen rijden 
Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Stordal    : wegnr. 650, in dorp aangegeven → hytter en appartement Stordal Camping 
Mandalen: E136 in centrum (ca. 22 km voor Andalsnes) → hytter Mana Camping 
Dovre      : E6, 2 km ten noorden van Dovre → hytter en hotelkamers Toftemo Turiststasjon 
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Wegnummer en beschrijving 
15 : Otta - Vågåmo - Randen 
51 : Randen - Fagernes 
E16: Fagernes - Leira 
51 : Leira - Gol 
7   : Gol - Ål - Hagafoss 
50 :Hagafoss - Hol - Hovet (Birkelund camping) 

 
Bezienswaardigheden 
Valdresflya   : ga eens bij Ridderspranget (een kloof met een oude legende) kijken. 
Skammestein: hier hebben Nederlanders een kaasboerderij 
Gol                : Middeleeuws Vikingen Park Gordarike, Golsfjellet 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Vågåmo: wegnr. 15, bij rotonde in Vagamo → hytter en appartementen Smedsmo Camping 
Leira    : kruising E16, wegnr. 51 → hytter en appartementen Leira Camping 
Gol       : kruising wegnr. 51 ca. 4,5 km wegnr. 7 richting Hønefoss → hytter PlusCamp Gol  
              Campingsenter 
 

 
Alle bezienswaardigheden langs deze route in Noorwegen 

Bergen    : Bryggen (Werelderfgoedlijst), Troldhaugen het voormalige woonhuis van Edvard Grieg,  
                 Fløibanen kabeltrein, Akvariet 
Hallingdal: Hallingskarvet Nasjonal Park en Hardangervidda Reineskarvet: wandel- en  
                  mountainbikemogelijkheden Flåm: Flåmsbana, Rallarvegen 
Åndalsnes: Trollstigen een toeristische slingerweg met elf haarspeldbochten 
Geiranger: Geirangerfjord (Werelderfgoedlijst), watervallen de syv søstrene (de zeven zusters),  
                  Brudesløret (Bruidssluier) en de Friar (Vrijer) 
Dovrefjell Nasjonal Park




