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Norwegian Travel Company og Classic Norway Hotels kjøper “Grand 

Hotel Bellevue“ på Åndalsnes 

– viktig brikke i utviklingen av Romsdalen som reiselivsdestinasjon 
 

Norwegian Travel Company kjøper både eiendomsselskapet og driftsselskapet gjennom Romsdalen 

AS i et joint venture med Classic Norway Hotels. Det felles selskapet har inngått en driftsavtale 

med Classic Norway drift AS, som skal ha det operasjonelle driftsansvaret for hotellet. 

 

Denne satsingen kommer som et resultat av Romsdalen AS sine investeringer og planer i regionen. 

Selskapet har som målsetting å utvikle Åndalsnes og Romsdalen til å bli en anerkjent 

reiselivsdestinasjon både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er allerede godt i gang med bygging 

av Romsdalsgondolen og vil også utvikle et bredt aktivitetstilbud i området. 

Kjøperne er også svært glade for å få med Ola-Elias Åndal på laget for å lede Grand Hotel Bellevue 

videre i satsingen. 

 

Om Norwegian Travel Company: 

Norwegian Travel Company eier og drifter spektakulære produkter innenfor aktivitetsturisme 

gjennom selskapene Arctic Travel Company AS og Romsdalen AS. Selskapet har som målsetting å 

konsolidere og utvikle aktivitetsbasert turisme i Nord Norge og på Nord-Vestlandet.  

 

Om Classic Norway Hotels: 

Classic Norway Hotels er en hotellkjede som består av noen av Norges mest sjarmerende hotell og 

rorbuer. Der er totalt 19 hotell, samt 2 under utvikling, totalt 21 hotell fra Sørlandet til Lofoten. Til 

tross for at hotellene i Classic Norway har individuelle særpreg og karakter, vil du finne flere 

fellestrekk; «personlig vertskap», «kvalitetsbevisst» og «skreddersøm» skal bidra til at vi skal kunne 

begeistre gjestene. 
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Sitat Terje Hatlen-Stokke: 

Kjøpet av Grand Hotel Bellevue faller helt naturlig inn under vår ambisjon om å være i førersetet på 

utviklingen av Romsdalen som reislivsdestinasjon. Vi har stor tro på at økningen i det nasjonale 

markedet vil vedvare i regionen, og at vi vil lykkes i vår oppgave om å få internasjonal 

oppmerksomhet rundt destinasjonen når det markedet åpner opp igjen.   

 

Sitat Pål R. Amundsen: 

Å få med seg Grand Hotel Bellevue med Ola-Elias Åndal og Classic Norway med på laget, passer vår 

identitet og ambisjoner for Romsdalen veldig godt. Dette er en av flere viktige brikker som må på 

plass for å utvikle Romsdalen som en helårsdestinasjon. Nå kan vi raskt starte med å selge fantastiske 

opplevelsespakker med overnatting til det norske markedet. 

 

Sitat Stephen Meinich-Bache: 

Dette er et godt hotell med spektakulær beliggenhet. Nå skal vi i Classic Norway gjøre vårt for å løfte 
helhetsopplevelsen ytterligere og jeg er svært glad for å ønske Grand Hotel Bellevue velkommen til 
oss i Classic Norway Hotels. 

 

Sitat Erik Berg: 

Da vi etablerte Classic Norway Hotels for nesten 20 år siden, var det med mål om å samle hotellperler 
rundt om i Norge hvor blant annet kvalitet, særegenhet og samspill med naturen var 
nøkkelelementer. Grand Hotel Bellevue passer dermed perfekt i porteføljen med fantastisk utsikt, 
nesten 130 års tidvis dramatisk historie og som en institusjon i Romsdals turisme. 

 

Sitat Ola-Elias Åndal: 

Jeg synes det er utrolig spennende å være med å videreutvikle Grand Hotell Bellevue i tråd med den 
satsingen som skjer i Rauma. Å bli en del av Classic Norway Hotels er også helt riktig med tanke på 
utviklingen i dagens reiseliv, og hotellet passer godt inn i dette konseptet. 

 

 

For mer informasjon kontakt: 
Pål R. Amundsen, administrerende direktør Romsdalen AS, +47 928 43 982 
Terje Hatlen-Stokke, konsernsjef Norwegian Travel Company AS, +47 996 90 906 
Stephen Meinich-Bache, administrerende direktør Classic Norway Drift AS, +47 992 72 742 
Erik Berg, styreleder Classic Norway Drift AS/Classic Norway Eiendom AS, +47 975 48 945 

Ola-Elias Åndal, hotellsjef Grand Hotell Bellevue, + 47 922 08 917 

 


