
 
PRESSEMELDING 08.06.2021 

 

Romsdalsgondolen legger til et smitteverntillegg fra fredag 11. juni 

 

Rabattert kampanjebillett  

Romsdalsgondolen åpnet 28. mai 2021. For å tilgjengeliggjøre fjellopplevelsen for alle ble det lansert 

en rabattert kampanjebillett for bare 190 kr per person fra åpningsdagen med gyldighet til og med 1. 

juli 2021. Kampanjen har blitt godt mottatt av lokalbefolkning og tilreisende, og rundt 4850 personer 

har besøkt Romsdalsgondolen siden åpningen.  

Inngående smitteverntiltak har ledet til større kostnader enn forventet. Dette er grunnen til at det nå 

blir innført et smitteverntillegg som skal dekke de økte driftskostnadene. Kostnadene inkluderer 

blant annet hånddesinfeksjonsmiddel, dispensere, redusert kapasitet i kabinene og økt behov for 

bemanning ettersom kabinene vaskes etter hver tur.  

Trer i kraft fredag 11. juni 

Ny kampanjepris kr. 250,- per person for alle som kjøper billetter fra fredag 11. juni. Billetten gjelder 

for både voksne og barn, og er gyldig for en tur/retur-reise med Romsdalsgondolen på valgfri dag i 

kampanjeperioden. Prisendringen trer i kraft natt til fredag. 

Fortsatt mulig å sikre seg billetter ut juni til kr 190,- 

Alle som kjøper billetter før fredag 11. juni til kr 190.- kan bruke disse i hele kampanjeperioden frem 

til og med 1. juli. Det samme gjelder for alle som allerede har kjøpt billetter til kr 190,-. 

Billetter kan kjøpes på nett eller på automat ved fjordstasjonen. 

Fra og med 2. juli gjelder Romsdalsgondolens standard billettyper som har gyldighet ut året 2021 

innenfor åpningstidene. Eggen Restaurant åpner i begynnelsen av juli.   

 

Åndalsnes, 08.04.2021  

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. 
 


