Wintersport in Noorwegen
S K I Ë N I N E E N S P R O O K J E S L A N D S C H A P

Trysil
Een geliefd skioord is Trysil, gelegen op zo’n tweehonderd kilometer ten noordoosten van Oslo nabij de Zweedse grens. Dit kleine dorp is uitgegroeid tot het grootste
skigebied van Noorwegen en is met 72 kilometer aan pis-

Elke winter verandert sneeuwzeker Noorwegen in een spierwit oerlandschap

tes naar Scandinavische maatstaven van een reusachtig

met snelwegbrede pistes en strakke sneeuwtapijten. Verspreid over het land

formaat. Vooral gezinnen komen hier graag, al is het maar

liggen tal van gezinsvriendelijke skigebieden, waar je tot ver in de lente kunt

omdat je de 1.132 meter hoge berg Trysilfjellet rond kunt

skiën in een ansichtkaartendecor. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer

skiën op blauwe en groene pistes. Ben je op zoek naar

met accommodaties aan de piste en amper wachttijden bij de liften.

een grotere adrenalinekick? Suis dan net als de stoere
Scandinaviërs van de supersnelle zwarte pistes op de
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lagere hellingen. Verder vind je er funparks van verschillende niveaus en kun je er fantastisch langlaufen door de
bossen.

Hemsedal
Mede dankzij de uitstekende sneeuwcondities en de vele
mogelijkheden voor zowel beginners als gevorderden is
Hemsedal herhaaldelijk gekroond tot beste skiresort van

Gezien de perfecte omstandigheden en skimogelijkheden voor alle niveaus is het een klein wonder dat de Noorse pistes

Noorwegen. Het populaire skigebied tussen Bergen en

Leuk voor gezinnen is dat Hemsedal beschikt over een

Oslo staat bekend als hét wintersportcentrum van de

gigantisch kindergebied met allerlei voorzieningen voor

Scandinavische Alpen, waardoor je van november tot

de kleintjes. En net als in Trysil skiën kinderen tot 7 jaar

mei stuntelende pizzapunten én ervaren skihelden op de

hier gratis, worden de pistes meerdere avonden per week

pistes treft. Vanaf de 1.450 meter hoge top kun je kie-

verlicht en kun je de dag gezellig afsluiten in een van de

zen tussen pistes van verschillende moeilijkheidsgraden,

vele restaurants en bars. Bovendien heeft Hemsedal voor

waaronder een zes kilometer lange groene afdaling tot

de avonturiers enkele pittige zwarte pistes, uitdagende

aan de voet op 645 meter hoogte.

snowparks en een fantastisch off-pistegebied in huis.

niet worden overspoeld door massa’s wintersporters. Geen herrie dus van hossende feestgangers of beschonken brokkenpiloten die je ondersteboven kegelen, maar rust en stilte. Ook anders dan anders is de natuur. Want waar ter wereld
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kun je skiën langs besneeuwde fjorden, bevroren watervallen en zie je met een beetje mazzel het noorderlicht? Reden
genoeg om twee topbestemmingen in het winterzonnetje te zetten.
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Meer dan skiën

Hoe kom je er?

Wintersport in Noorwegen biedt bijzondere extra’s.

Vanaf Schiphol vlieg je in een goede 1,5 uur naar Oslo,

Doorkruis bijvoorbeeld het winterse sprookjesland-

waarna je de meeste skigebieden na 2 tot maximaal

schap tijdens een huskysafari, kijk vanuit een RIB-

3,5 uur rijden bereikt. De bestemmingen in Oost-Noor-

boot je ogen uit in het spectaculaire fjordengebied,

wegen zijn ook goed bereikbaar met de auto in com-

ga een dagje rendieren spotten of maak een roman-

binatie met de cruiseferry Kiel-Oslo (20 uur) van Color

tische paardensleetocht. En uiteraard is Noorwegen

Line. Ga je liever op wintersport in het fjordengebied

als langlaufmekka de ideale bestemming om deze

aan de westkust, zoals in Voss? Pak dan het vliegtuig

sport te ontdekken.

naar Bergen (1u45) en rijd vervolgens in zo’n 1,5 uur
naar de winterhoofdstad van Fjord-Noorwegen.
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