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Route 1

2550 km, een rondreis door Noorwegen en Zweden die start in Göteborg en eindigt in Göteborg.
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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 (län) kunt 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 Zweden kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren.
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen.

De route in een notendop

Vertrek in Göteborg en volg de E6 naar het noorden.

Wegnummer en beschrijving

E6
: Göteborg - Uddevalla – Tanumshede - Svinesund
"oude" E6: Svinesund- grensovergang Zweden/Noorwegen
118
: richting Sarpsborg
E6
: Sarpsborg - Frederikstad - Moss - Vinterbro - Oslo
E6
: Oslo - Jessheim - Hamar - Lillehammer

Bezienswaardigheden

: Trädgårdsföreningens park, Slottsskogen, Göteborgs botaniska trädgård, Liseberg,
Historiska museet , Sjöfartsmuseet, Röhsska museet (museum voor design en
toegepaste kunst) Museum of World Culture (Världsk lturmuseet), Universeum
Göteborg (natuur- en wetenschapsmuseum, vooral erg leuk voor kinderen)
Uddevalla : Saab museum, Universeum
Tanumshede: rotstekeningen in Tanum ( op de Werelderfgoedlijst)
Vinterbro
: Tusenfryd Amusement Park
Oslo
: Akers us, Karl Johans Gate, Vigeland beeldenpark, Operagebouw "Den Norske opera &
ballett", diverse musea, springschans Holmenkollen
Hamar
: Vikingskipet, DS Skibladner, Hedmarksmuseum, Norsk Jernbanemuseum
(spoorwegmuseum)
Lillehammer : Noors Olympisch useum, Familiepark Hunderfossen, Maihaugen
Göteborg

Wegnummer en beschrijving

E6: Lillehammer – Vinstra - Otta - Dombås – Opp al - Trondheim - Verdalsøra
72: Verdalsøra - grensovergang Noorwegen/Zweden

Bezienswaardigheden

Vinstra : Peer Gynt Veien
Dovrefjell: hier zijn elanden, rendieren en muskusossen te zien
Hjerkinn : is het hoogste punt van de Dovrefjell, er is een kapel, Kongsgård, ter nagedachtenis aan
Koning Eystein, het was vroeger een koninklijke pleisterplaats.

Wegnummer en beschrijving

322: grensovergang Noorwegen/Zweden - Sta
E14: Sta - Åre - Järpen - Krokom - Östersund
E14: Östersund - Brunflo
45 : Brunflo - Hackås - Svenstavik - Ytterhogdal – Sveg

Bezienswaardigheden

Åre
: één van de grootste skigebieden van Zweden
Östersund: ligt aan Storsjön, tegenover het eiland Frösön, universiteitstad, Frösö Zoo, Gaaltije is
een centrum voor de zuidelijke Sami cultuur
Brunflo : vestingstad uit de 11de eeuw met bijbehorend kasteel
Hackås
: middeleeuws kerkje, diverse ruïnes
Sveg
: oud centrum met oude houten huizen, middeleeuwse kerk
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Wegnummer en beschrijving
45: Sveg - Orsa - Mora
70: Mora - Rättvik
80: Rättvik – Falun

Bezienswaardigheden

: Grönklitt is een berenpark ten noorden van het dorp (Orsa komt van het Latijn voor beer),
een 14de eeuws kerkje, authentiek stationsgebouw
Rättvik: in het gebied rond Rättvik leeft de grootste groep bruine beren van Zweden
Falun : het mijngebied van de grote Koperberg Stora Kopparberget (Kopparbergslagen staat op de
werelderfgoedlijst)
Orsa

Wegnummer en beschrijving
80 : Falun - Hosjö
266: Hosjö - Hedemora
70 : Hedemora - Avesta - Sala - Enköping
55 : Enköping - Strängnäs
E20: Strängnäs - Malmby
55 : Malmby - Malmköping

Bezienswaardigheden

Hedemora : oudste stad van Dalarna
Enköping : de stad ligt aan het grote Mälaren meer, rotstekeningen uit het Bronzen tijdperk
Malmköping: bekend om de markten die jaarlijks gehouden worden, een tram museum met oude
trams uit heel Zweden

Wegnummer en beschrijving
55
: Malmköping - Flen
55/57: Flen - Katrineholm
55
: Katrineholm - Norrköping
E4
: Norrköping - Linköping
34
: Linköping - Kisa - Vimmerby
33
: Vimmerby - Mariannelund - Eksjö

Bezienswaardigheden

Norrköping: elke zomer worden in het Carl Johans Park 25.000 cactussen geplant, Kolmårdens
Djurpark, het aquarium Tropicariet,
Linköping : domkerk in gotische stijl, handwerkershuisjes
Vimmerby: Astrid Lindgrens värld, een themapark gebaseerd op de verhalen van Astrid Lindgren
Eksjö
: Eksjö Kyrkan met orgel, Eksjö Museum, houten huizen in het oude stadsgedeelte

Wegnummer en beschrijving

33 : Eksjö - Vixen sjö
128: Vixen sjö - Sävsjö
127: Sävsjö - Vrigstad 30 : Vrigstad - Lammhult - Växjö - Tingsryd
120: Tingsryd - Norrarryd - Häradsbäck - Almhult

Bezienswaardigheden

Vrigstad : deze plaats is bekend om de vele antiekwinkels, handelaren en geïnteresseerden
Lammhult: heeft veel meubelmakers, bekende designers zijn Norrgavel en Lammhult
Växjö
: Nationaal Glas Museum, de kastelen Kronoberg en Teleborg

WWW.SCAN-INFO.NL

Wegnummer en beschrijving

23 : Almhult - Osby - Hässleholm
117: Hässleholm - Vittsjö - Markaryd - Halmstad
E6 : Halmstad - Varberg - Göteborg

Bezienswaardigheden

Älmhult: geboorteplaats van Carolus Linnaeus in 1707, in 1953 werd door Ingvar Kamprad de eerste
IKEA-vestiging in Älmhult geopend
Varberg: radiostation Varberg bij Grimeton ( staat op de Werelderfgoedlijst )

Alle bezienswaardigheden langs deze route
Noorwegen

: Akershus, Karl Johans Gate, Vigeland beeldenpark, Operagebouw "Den
Norske opera & ballett", diverse musea, springschans Holmenkollen
Vinterbro
: Tusenfryd Amusement Park
Hamar
: Vikingskipet, DS Skibladner, Hedmarksmuseum, Norsk Jernbanemuseum
(spoorwegmuseum)
Lillehammer
: Noors Olympisch museum, Familiepark Hunderfossen, Maihaugen
Vinstra: Peer Gynt Veien
Dovrefjell Nasjonal Park : hier zijn elanden, rendieren en muskusossen te zien
Hjerkinn
: is het hoogste punt van de Dovrefjell, er is een kapel, Kongsgård, ter
nagedachtenis aan Koning Eystein, het was vroeger een koninklijke
pleisterplaats
Trondheim
: Nidaros kathedraal, Fort Kristiansten, Munkeholmen, openluchtmuseum
Sverresborg
Oslo

Zweden

: Trädgårdsföreningens park, Slottsskogen, Göteborgs botaniska trädgård, Liseberg,
Historiska museet , Sjöfartsmuseet, Röhsska museet (museum voor design en
toegepaste kunst) Museum of World Culture (Världskulturmuseet), Universeum
Göteborg (natuur- en wetenschapsmuseum, vooral erg leuk voor kinderen)
Uddevalla
: Saab museum, Universeum
Tanumshede: rotstekeningen in Tanum ( op de Werelderfgoedlijst )
Åre
: één van de grootste skigebieden van Zweden
Östersund
: ligt aan Storsjön, tegenover het eiland Frösön, universiteitstad, Frösö Zoo, Gaaltije
is een centrum voor de zuidelijke Sami cultuur
Orsa
: Grönklitt is een berenpark ten noorden van het dorp (Orsa komt van het Latijn voor
beer), een 14de eeuws kerkje, authentiek stationsgebouw
Falun
: het mijngebied van de grote Koperberg Stora Kopparberget (Kopparbergslagen)
Älmhult
: geboorteplaats van Carolus Linnaeus in 1707, in 1953 werd door Ingvar Kamprad de
eerste IKEA-vestiging in Älmhult geopend
Varberg
: radiostation Varberg bij Grimeton ( staat op de Werelderfgoedlijst )
Göteborg

