
 
Pressemelding 

 

Eggen Restaurant på Nesaksla åpner lørdag 3. juli kl 10.00 

 

Den nye restauranten i forbindelse med Romsdalsgondolen nærmer seg ferdigstilling, og nå er det 

like før det er mulig å få seg en kortreist matbit på toppen av Nesaksla. Allerede lørdag 3. juli åpnes 

det for uteservering, og kort tid etter åpner hele restauranten. Åpningstidene utvides, og det blir 

mulighet for middagsreservasjon i det flotte lokalet Festsalen. 

Romsdalen AS står for utbyggingen av Romsdalsgondolen og Eggen Restaurant. Gondolanlegget 

åpnet 28. mai i år, og Eggen Restaurant står nå for tur. Lørdag 3. juli kl. 10.00 åpnes det for 

uteservering, og det skiltes med retter som bl.a. burger med fjelldronning og smørbrød med dratt 

svin. Det åpnes for innendørs bespisning ca. 1-2 dager senere.   

- Vi er veldig fornøyde med å åpne uteserveringen til restauranten allerede dagen etter vi 

overtar bygget. Restaurantteamet klare til å servere ny, norsk mat til gjester både i finstasen 

og fjellstasen. I tillegg jobber deler av teamet med å ferdigstille smått og stort inne 

restauranten, slik at vi kan åpne opp så snart vi har fått alt på plass, sier Per Espen 

Thorgersen, daglig leder i Eggen Restaurant.  

Samtidig som restauranten åpner for uteservering utvides åpningstidene til gondolanlegget. Det vil 

f.o.m. 3. juli være mulig å ta Romsdalsgondolen mellom 10.00 og 23.00, og disse åpningstidene vil 

gjelde til og med 8. august. Eggen Restaurant vil følge gondolens åpningstider, men kjøkkenet vil 

stenge 1,5 time før siste gondol går ned.  

- Eggen Restaurant er et prosjekt utenom det vanlige. Det skal mye logistikk og planlegging til 

når man skal bygge og åpne en restaurant høyt på fjellet uten tilkomstvei, og jeg er stolt av 

at vi snart er i mål. Det vil fortsatt bli noe arbeid i kjelleren til restauranten utover sommeren, 

men gjestene vil i liten grad påvirkes av dette. Gjesteopplevelsene er det viktigste for oss, og 

det fantastiske teamet vi har fått tak i vil sørge for at den skal bli bra. Dette blir en helt unik 

matopplevelse, sier Pål R. Amundsen, daglig leder i Romsdalen AS.  

I perioden før restauranten åpner har det vært tilbudt billetter til en redusert pris, slik at mange kan 

få prøvekjørt gondolen. Denne prisen endres f.o.m. 3. juli til standard billettpriser, som for en voksen 

person er 450 kr for tur/retur og 300 kr. for enveisbillett. Det finnes også gode priser for barn, 

familiebilletter og årskort. Barn under 6 år tar gondolen gratis. Billetter er uten dato, og gyldig på 

valgfri dag ut året 2021.  

Stinettet som utvikles på toppen begynner også å ta form. Den tilrettelagte stien på 500 meter er 

allerede ferdig, mens universell sti til Ottarbu (200 m) og merket tursti (1 km) vil ferdigstilles innen 

kort tid.  
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For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Per Espen Thorgersen, Daglig Leder i Eggen Restaurant, +47 922 66 657 

 
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. 
 


