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Route 6 
894 km lang en voert u van Larvik en het Hallingdal naar het Sørfjord, Haukeligrend en de 
zuidkust van Noorwegen. 
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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 
40     : Larvik - Steinsholt 
32/40: Steinsholt - Hvittingfoss 
40     : Hvittingfoss - Kongsberg 
 

Bezienswaardigheden 
Kongsberg: Kongsberg skimuseum, zilvermijnen 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Larvik: in het centrum van Larvik op de Fv104 (bij rotonde) de Vestmarkveien volgen→ knus  
            vakantiehuisje voor 4 personen 
 

Wegnummer en beschrijving 
40: Kongsberg - Rødberg - Geilo 
7 : Geilo - Hagafoss 
50: Hagafoss - Hol - Hovet (Birkelund camping) - Aurlandsvangen 
 

Bezienswaardigheden 
Rødberg         : Numedalsbanen 
Nore og Uvdal: Nore stav kirke, Uvdal stav kirke 
Tunhovd        : Langedrag Naturpark 
Geilo              : Geilojordet 
Hol                 : Hallingdal museum, Hol Bygdemuseum, Dagali museum, Hol Gamle Kirke,  
                        Hovsfjorden natuurreservaat (bij Birkelund camping), 
Hallingdal       : Hallingskarvet Nasjonal Park, Hardangervidda Nasjonal Park 
Reineskarvet  : wandel- en mountainbikemogelijkheden 
Aurland          : Lærdaltunnelen, 24,5 km lang 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Geilo                  : weg 40 aan de zuidzijde van Geilo direct bij wintersportgebied → luxe  
                            vakantiehuis voor 6 personen 
Hovet i Hallingdal: wegnr. 50, 3,5 km ten noorden van Hol → Hytter Birkelund Camping 
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Wegnummer en beschrijving 
E16: Aurlandsvangen - Flåm - Gudvangen - Voss 
13  :Voss - Vallavik i Ulvik 
13  : Hardangerbrua  Vallavik i Ulvik - Bu i Ullensvang 
 

Bezienswaardigheden 
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, Rallarvegen 
Nærøyfjorden   : 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 (142 m), de weg naar beneden is éénrichtingsverkeer 
Voss                 : Finnesloftet, vogelreservaat op Lønaøyane 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Flåm          : in het centrum van Flåm → knusse kamers voor 1 – 4 personen 
Undredal   : wegnr.E16 tussen Flåm en Gudvangen, afslaan naar het dorpje Undredal, prachtig              
                   direct aan het fjord: Visit Undredal 
Gudvangen: aan de E16 vlakbij Nærøyfjord → Vang Camping 
Kinksarvik : wegnr. 13, in het centrum van Kinsarvik → Kinsarvik Camping 
 

Wegnummer en beschrijving 
13    : Bu i Ullensvang - Odda - Skare 
E134: Skare - Røldal - Haukeligrend - Åmot - Brunkeberg 
 

Bezienswaardigheden 
Odda     : Industriemuseum, Buerbreen (een deel van de Folgefonnagletsjer), Hardangervidda  
               Nasjonal Park 
Skarsmo: Låtefossen 
Røldal   : Røldal stav kirke 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Lofthus: wegnr. 13, aan zijweg in boomgaard gelegen met geweldig uitzicht ! → Lofthus Camping 
Røldal  : wegnr. E134, omgeving Røldal → Røldal Hytter en Appartementen 
Dalen   : in Åmot even zuidwaarts richting Dalen, leuke camping met Nederlandse eigenaar →  
              DalenCamping 
 

Wegnummer en beschrijving 
41  : Brunkeberg - Vrådal 
38  : Vrådal - Vråliosen 
355: Vråliosen - Fyresdal - Tjønnefoss 
41  : Tjønnefoss - Rislandsfeta 
 

Bezienswaardigheden 
Åmli: Rjukanfossen, Svårthylkyrkja 
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Wegnummer en beschrijving 
415: Rislandsfeta - Ubergsmoen 
414: Ubergsmoen - Olimstad 
417: Olimstad - Sunde Bru 
E18: Sunde Bru - Sannidal 
38 : Sannidal – Kragerø 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Risør: weg E18, afslag Risør (wegnr. 416), in het dorpje Moen linksaf slaan → Risør Resort Hytter &  
          Appartementen 
Risør: weg E18, afslag Risør (wegnr. 416), ongeveer 7 km voor Risør rechtsaf “411” → Sørlandet  
          Feriesenter, strand & mooi zwembad ! 
 

 
Alle bezienswaardigheden langs deze route in Noorwegen 

Kongsberg         : Kongsberg skimuseum, zilvermijnen 
Rødberg            : Numedalsbanen 
Nore og Uvdal   : Nore stav kirke, Uvdal stav kirke 
Geilo                 : Geilojordet 
Hol                    : Hallingdal museum, Hol Bygdemuseum, Dagali museum, Hol Gamle Kirke,  
                           Hovsfjorden natuurreservaat (bij Birkelund camping), 
Hallingda           : Hallingskarvet Nasjonal Park, Hardangervidda Nasjonal Park 
Reineskarvet     : wandel- en mountainbikemogelijkheden 
Auerland           : Lærdaltunnelen, 24,5 km lang 
Flåm                  : Flåmsbana, Rallarvegen 
Gudvangen        : Nærøyfjorden, Stalheimskleiva 
Voss                  : Finnesloftet, vogelreservaat op Lønaøyane 
Telemark kanaal: heeft 18 sluizen en is 105 km. lang met een hoogteverschil van 72 meter 
Kragerø 


