
   
PRESSEMELDING 

 

Romsdalsgondolen på Åndalsnes åpner 28. mai – restauranten på 
sentrumsfjellet Nesaksla åpner 2. juli  
 

Romsdalsgondolen er i rute og åpner 28. mai. Det er behov for noe mer tid til å ferdigstille 
restauranten på sentrumsfjellet Nesaksla. I perioden 28. mai og frem til 2. juli vil det tilbys 
gondolturer opp til Fjellstasjonen hvor du får mulighet til å se en spektakulær byggeplass 
på nært hold. 

 

Romsdalsgondolen åpner fredag 28. mai 2021 
Byggingen av Romsdalsgondolen startet 23. mars 2020 med mål om å åpne fredag 28. mai 2021. 
 

- Når vi nå begynner å nærme oss ferdigstilling av prosjektet, kan vi bekrefte at selve gondolen 
med Fjordstasjon, Mast, Fjellstasjon blir ferdig og åpner som planlagt 28. mai 2021. Selv med 
mange utfordringer og stort tidspress underveis, har vi løst de fleste utfordringene på en 
meget tilfredsstillende måte. Vi har hele tiden vært klar over at vi er sårbare ift. vær og vind 
på Nesaksla, men totalt sett kan vi si at vi har lagt bak oss en snill vinter med tanke på 
byggingen av Fjellstasjonen og Restauranten på toppen av Nesaksla uten tilkomstvei, sier Pål 
R. Amundsen adm direktør i Romsdalen AS. 

 
Restauranten på Nesaksla åpner fredag 2. juli 2021 
Selv om fremdriften har vært bra på Nesaksla, er det behov for noe mer tid til å ferdigstille 
restauranten. 
 

- For å sikre forutsigbarhet i planleggingen og forberedelser av driften til restauranten og 
gondolen, har vi besluttet å åpne restauranten fredag 2. juli 2021, sier Amundsen. 

 
Plan for åpningen av gondolen 28. mai 

• Det åpnes opp for muligheten til å prøvekjøre gondolen opp til Fjellstasjonen på Nesaksla. 
• Det blir fordelaktige priser frem mot åpningen av hele anlegget. 
• Vi ønsker at lokalbefolkningen og andre nysgjerrige får mulighet til å se en spektakulær 

byggeplass på nært hold 
• Utendørs plattform ved Fjellstasjonen kan benyttes til å nyte utsikten for de som har nedsatt 

funksjonsevne. 
• Det planlegges en midlertidig sti i terrenget (tau og festestolper) opp til Ottarbu for de som 

kan gå i et mer krevende terreng. 
• Vi planlegger at våre kokker serverer mat fra utegrill/vogn ved Fjordstasjon for de som tar 

gondolen opp og for folk i sentrum. Her kan du smake på et utvalg av grillmenyen som vil bli 
servert ute på Nesaksla når hele anlegget står klart 2. juli. 

• På Åndalsnes Jernbanestasjon "glasshuset" vil det bli hengt opp informasjon om hele 
byggeprosessen som er åpent for alle fra 28. mai. 



   
• Det vil bli et eget program for åpningsdagen 28. mai 
• Åpningstider fra lørdag 29. mai og frem til 2. juli blir mandag-søndag, kl 1100-1900 

 
Plan for åpningen av restauranten 2. juli 

• Det blir en stor åpning på toppen av Nesaksla når hele anlegget står klart 
• Program for åpningsdagen vil bli kommunisert senere. 
• Åpningstider fra 2. juli blir mandag-søndag, kl 1000-2300 

 
 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  
Pål R. Amundsen, adm. direktør Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS, +47 928 43 982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Romsdalen AS  
Romsdalen AS er et investerings- og utviklingsselskap innen aktivitetsbasert reiseliv med 
hovedkontor på Åndalsnes. Selskapet skal identifisere og utvikle muligheter i reiselivet for økt vekst 
og verdiskaping, og investere i et utvalg av reiselivsprosjekter og selskaper. Aktuelle prosjekter er 
Romsdalsgondolen, hotell, turisttog på Raumabanen, Fjordcruise, event og aktivitetsbaserte 
opplevelser. 
 
Romsdalen AS er en del av The Norwegian Travel Company AS (NTC) sin nasjonale satsning. NTC er 
markedsleder innen arktiske opplevelser i Norge med destinasjoner på Svalbard, Kirkenes, Tromsø, 
Lofoten og Romsdalen. Konsernet har store ambisjoner og en tydelig vekststrategi. 
 


