WWW.SCAN-INFO.NL

Route 12
Een 934 km lange route die u door het zuiden van Noorwegen voert.
Een bezoek aan Lysebotn, Preikestolen, Kjeragbolten, Hardangervidda, Telemark-kanaal en
Porsgrunn zijn verwerkt in deze route. Vertrekpunt van deze route is Kristiansand.
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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
9
: Kristiansand - Hestvåg
9/42: Hestvåg - Evje
9
: Evje - Nomeland (Aust-Agder)
Nomeland - Brokke - Suleskard - Sirekrok - Lysebotn

Bezienswaardigheden
Kristiansan
: Kristiansand Dyrepark, Kardemomme By
Bygland
: Reiårsfossen, Openluchtmuseum
Lysebotnvegen: afdaling naar Lysebotn over een weg met 27 haarspeldbochten
Setesdal

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
: wegnr. E6 (iets voorbij Sarpsborg richting Oslo) → Utne Camping met fraaie
appartementen
Hornnes/Evje: wegnr.9, ongeveer 47 km ten noorden van Kristiansand aan de rivier de Otra → Evje
Kilefjorden Camping Hytter
Evje
: wegnr.9, in het centrum van Evje aan rivier met zandstrand, camping met restaurant
→ Odden Camping Hytte
Byglandsfjord: wegnr.9, prachtig op een schiereiland in het fjord gelegen → Neset Camping Hytter
Sarpsborg

Wegnummer en beschrijving
: Lysebotn - Sirekrok - Orkvatn - Fidjeland - Svartevatn
45
: Svartevatn - Byrkjedal - Dirdal - Oltedal
508
: Oltedal - Høle
13
: Høle - Lauvvik
veerboot: Lauvvik - Oanes

Bezienswaardigheden
Stavanger: Stavanger museum, Noors Petroleum museum
Lysebotnvegen
Kjeragbolten

Wegnummer en beschrijving
13
: Oanes - Jørpeland - Tau - Hjelmeland
veerboot : Hjelmeland - Nesvik
13
: Nesvik - Sand - Vasshus
alternatief: Nesvik - Vadla - Moen - Fjellberg - Galland - Vasshus
13
: Vasshus - Nesflaten - Horda

Bezienswaardigheden
Preikestolen
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Wegnummer en beschrijving
E134
: Horda - Røldal - Haukeligrend
362
: Haukeligrend - Arabygdi - Rauland - Berge
37
: Berg - Åmot
E134
: Åmot - Seljord
36
: Seljord - Bø - Gvarv
alternatief 359: Bø – Lunde – Ulefoss
Alternatief 36 : Ulefoss - Åfoss

Bezienswaardigheden
Røldal
: Røldal stav kirke
Hardangervidda Nasjonal Park
Telemark kanaal: heeft 18 sluizen en is 105 km. lang met een hoogteverschil van 72 meter
Bø
: Bø Sommarland

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Røldal: wegnr. E134, omgeving Røldal → Røldal Hytter en Appartementen
Dalen : in Åmot even zuidwaarts richting Dalen, leuke camping met Nederlandse eigenaar → Dalen
Camping

Wegnummer en beschrijving
36 : Gvarv - Åfoss
353: Åfoss - Straume
38 : Straume - Drangedal - Bostrak
358: Bostrak - Treungen
41 : Treungen - Dølemo

Bezienswaardigheden
Skien
: Telemark museum, geboorteplaats van Henrik Ibsen, Telemarkkanaal
Porsgrunn: porseleinfabriek

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Lunde: (in Ulefoss even afslaan van de route of het alternatief volgen) in het centrum op
loopafstand van de sluizen van het Telemark Kanal → Lunde Vandrerhjem

Wegnummer en beschrijving
413: Dølemo - Mykland
42 :
Mykland - Vegusdal
405: Vegusdal - Vennesla - Mosby
9 :
Mosby - Kristiansand

Bezienswaardigheden
Mykland : steen- en mozaiekcentrum
Vennesla: Setesdalsbanen, Vikeland hovedgård

Alle bezienswaardigheden langs deze route in Noorwegen
Lysebotnvegen : afdaling naar Lysebotn over een weg met 27 haarspeldbochten
Preikestolen
: wie kent hem niet
Kjeragbolten
Hardangervidda Nasjonal Park
Telemark kanaal: heeft 18 sluizen en is 105 km. lang met een hoogteverschil van 72 meter
Porsgrunn
: porseleinfabriek

