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Romsdalsgondolen monterer sauna-kabin i påskeuken 

 

Romsdalsgondolen kan nå avsløre at de planlegger å midlertidig bytte ut den ene kabinen med en 

sauna-kabin. I påskeuken blir det altså mulig å ta sauna på vei til Nesaksla. Saunakabinen er nå på vei 

på en henger fra Finland, og skal monteres de to første dagene i påskeuken, klart til påskeåpning 

onsdag 13. april.  

- Åndalsnes er tradisjonelt ingen utpreget påskedestinasjon, men vi ønsker å gjøre et forsøk på 

å øke antall besøkende i denne høytiden med dette stuntet. I påsken kan man altså oppleve 

utsikten fra Romsdalsgondolen mens man varmer seg i 70 graders inneklima. Vi kommer 

også til å kjøre noe saktere enn vanlig, slik at man får seg gode 12 minutter i varmen før man 

kommer til toppen, forteller daglig leder i Romsdalen AS, Pål R. Amundsen. 

Saunakabinen får de låne fra Ylläs Ski Resort, som er den eneste gondolen i verden som har 

saunagondol. Det er driftsleder i Romsdalsgondolen AS, Vidar Moen, som står i bresjen for 

påskestuntet. 

- Vi tok kontakt med Ylläs Ski Resort i Finland som har drevet med saunagondol i mange år, og 

de hadde en ledig saunakabin. Denne er på vei med lastebil til Romsdalen nå. Den er i praksis 

svært lik vår egen, bortsett fra at den er noe mindre og har manuelle dører. Vi har også 

snakket med vår gondolleverandør Doppelmayr Garaventa AG ang. utbytting av kabin for en 

kort periode, og har fått bekreftet at dette er uproblematisk. De tar turen oppover fra 

Østerrike for å hjelpe oss å montere, forteller Moen.  

-  

Nyt en 3-retters middag i badekåpa 

Salg- og markedsleder Susanne Brastad forteller at aktiviteten er godt gjennomtenkt.  

- Vi tilrettelegger for at gjestene skal få en god gondolopplevelse, enten de ønsker å ta 

«vanlig» kabin eller saunakabin. Vi kommer til å sette opp en provisorisk garderobe i 

fjordstasjonen slik at man kan henge fra seg klærne og skifte til badetøy. Der blir det også 

tilgang til låsbare skap. I fjellstasjon vil vi ha badekåper og tøfler tilgjengelig for gratis utleie. I 

påsken blir det altså lov spise på Eggen Restaurant bare i badekåpa, forteller Brastad. 

Det er kabin 1 som skal byttes ut med en saunakabin, det er den som er nærmest Isfjorden. Den 

andre kabinen som er nærmest Romsdalen trenger de ansatte i Eggen Restaurant til 

varetransport. Etter påsken er planen å ta saunakabinen ned igjen og frakte den tilbake til 

Finland.  
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