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ch alet

De chalet ligt op de flank van de Havrefjell in het
plaatsje Felle in de provincie Telemark.
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De Trollhytta is een vakantiechalet midden in de
schitterende natuur van Zuid-Noorwegen.

Toel it services - Marc Van Opstal
Veldstraat 19
1840 Londerzeel
tel:

+47 90406248

e-mail:

info@toel.be

internet: www.trollhytta.be

De Trollhytta is de ideale vakantiebestemming voor wie op zoek is naar
rust en een prachtige natuur. Het
is een paradijs voor wandelaars,
vissers, fietsers en kanoliefhebbers.
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Kom naar de
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de Regio

de Chalet

de Omgeving

De Trollhytta is een prima uitvalsbasis voor een
verkenning van:

De Trollhytta beschikt
over alle comfort met
een sauna en 4 slaapkamers. Er is voldoende
ruimte voor een verblijf
van 9 personen.

In de gemeente Nissedal wonen er ongeveer 1500
mensen en het heeft een oppervlakte van 908 km2.
De Trollhytta is gelegen in Felle, een gehucht in het zuiden
van Nissedal.

 de scherenkust van Sørlandet met de gezellige kustplaatsjes: Kragerø, Risør, Tvedestrand en Arendal

Eidsborg

Eidsborg

Aansluitend op
de living is er een
groot overdekt
terras met een de kano
prachtig uitzicht
op de omgeving met als blikvanger
het Spjotvatn-meer waar je kan op
ronddobberen met de kano.
Er is stromend water en de chalet is aangesloten op het elektriciteitsnet. De chalet is volledig opgetrokn
va
ken in hout en is vlot bereikbaar en voor
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 de staafkerken van Heddal en

De inkomhal en de badkamer
worden verwarmd via vloerverwarming en in de living staat er
een houtkachel.
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De streek is bergachtig en achter iedere
heuvel loert er wel
een van de meer dan
1400 meertjes die
Nissedal rijk is.

Nissedal ligt helemaal in het zuiden van de provincie Telemark. De
buurdorpen zijn: Fyresdal, Kviteseid, Drangedal,
Gjerstad en Åmli. Allemaal plaatsen met uitgestrekte gebieden ongerepte natuur.
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 Morgedal, de wieg van de mo-

jetttegrytter in Nissedal
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van Lindesnes

Op het gelijkvloers zijn
de keukenhoek er drie slaapkamers
en op de loft is er extra
slaapruimte. Op de benedenverdieping bevinden
zich, naast de slaapkamers, een ruime living met
keukenhoek, een badkamer, een sauna, een toilet, een berging en en inkomhal
met trap naar de loft.
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 de ongerepte hoogvlakte van de Hardanger
 de fjorden en gletsjers van Rogaland
 het Telemarkkanaal
 Rjukan en Gaustatoppen
 Oslo
 Kristiansand en de vuurtoren

