
en unike måten å knytte
varige bånd

Her finner man roen,

her flyter samtalene lett

D



- krones med kulinariske nytelser

vinteropplevelser

Sommeropplevelser,



      ORTHWAY henvender seg til det norske

      og det utenlandske bedriftsmarkedet og

har som oppgave å legge alt til rette for at

man kan kombinere forretninger og minnerike

reiseopplevelser med hyggelige rammer rundt oppholdet i Norge, om det er

representasjon, seminar, strategimøter, incentivturer, eller et styre-/ledermøte

som skal arrangeres. 

Dette særegne tilbudet er forbeholdt små og mellomstore grupper, nettopp for å 
yte den personlige service som så ofte mangler, og for å komme inn til steder 
som er forbeholdt de få. En Northway representant er gjerne tilstede under hele 

oppholdet for å kvalitetssikre arrangementet.

Våre utvalgte gjestehus er spredt over hele Norge, og ligger i naturskjønne

omgivelser. Her finner man roen rundt møtevirksomheten, og ofte har våre

gjester stedene for seg selv. Man får servert mat av ypperste klasse, basert

på de beste norske råvarer, og tilpasset sesongens grøde. 

Unike opplevelsesturer kreeres og skreddersys etter behov – året rundt.

Kunst, kultur, historie, mat og spenningsopplevelser er noen av stikkordene.

Våre aktiviteter er alle naturbaserte og lar våre gjester komme i kontakt med

den lokale kulturen og egenarten.

Norge har så utrolig mye å by på! Og blant det mest verdifulle er ren luft,

rent vann, ren natur – og nok plass til å boltre seg på for alle!

Velkommen til en nærmere presentasjon!

Med vennlig hilsen

Northway AS

Silvia C. Leine

Daglig leder

- krones med kulinariske nytelser

N
Silvia C. Leine, Daglig leder



- og i vinterdrakt
Historiske trehotell i sommerdrakt

Gjestegård ved fjorden,



De håndplukkede gjestehusene yter en service man ikke opplever andre steder, og har

kjøkken, natur og aktivitetstilbud som oppfyller de strengeste krav vårt marked stiller.

Her finnes tradisjonsrike trehotell, mondene strandhotell, historiske skysstasjoner, fredede

storgårder, værbitte fyrtårn eller særpregede høyfjellshotell – noe for enhver smak!

  orthway tar deg med til steder hvis
adresse reiser fra munn til munn....

og skipperhus i sør

Rorbuer i nord
- og i vinterdrakt

N

- og fyrtårn ute i havgapet

gjestegård i fjellheimen

Gjestegård ved fjorden,



Snørafting
Småviltjakt

Kanefart
Havfiske



Med utgangspunkt i den lokale naturen og kulturen tilbyr Northway en

skreddersydd og spennende aktivitetsmeny. Man kan velge fritt – avslappende

opplevelser eller mer krevende aktiviteter. Sledetur med reinsdyr, elgsafari i

skumringen, fjellturer enten til fots eller på ski, isbrevandring, havfiske, ørn-,

sel- eller hvalsafari, småviltjakt, laks- og ørretfiske i våre elver og innsjøer

– mulighetene er utallige.

en luft, rent vann, ren natur
- ren nytelse!

Med hundeslede over vidda

Sykkeltur
Snørafting

R

Fjordrafting



Hjemmebakst

Friske bær

Elg,



  ten mat og drikke
duger helten ikke....

U

Fjellheimens oster
Havets delikatesser

Hjemmebakst

- egen fangst?reinsdyr
Elg,

Northway legger vekt på kulinariske opplevelser, gjerne basert på norske

råvarer – bli overrasket av et fremragende og variert norsk kjøkken! Uforglemmelige 

smaksopplevelser av tradisjonsrike matretter i kombinasjon med nyskapende

kokekunst – en ganefart i norsk mathistorie…



Her finnes ingen forstyrrende elementer. Her finner man roen, her flyter samtalene

lett, her knyttes varige bånd.

  slike omgivelser skapes de rette
relasjoner....

...de unike omgivelser for samværet

Den lune rammen og...
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Northway ønsker å få takke for den velvillighet bedriftene
har vist ved utlån av følgende flotte bilder:

Side 1: Isbre, Hardingasete, B.K.Hansen
Numedalslågen, Waterproof Flyfishing, Tore Flåten

Side 2: Fjordbåt, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Golf, Kurt Hartmann/Innovasjon Norge
Ski, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Kokk Per Hallundbæk, Engø Gård

Side 4: Fjord/fjell, Hotel Mundal, Trond J. Hansen
Dalen Hotel, Arne Rosland
Side 5: Sandven Hotel, Tron Bach
Håholmen, Trond Jansen
Skipperhuset Seng og Mat, L.N. Waage Larsen
Hotel Mundal, Eivind Hjellum  
Sygard Grytting, Stig Grytting
Landegode Fyr, Jan E.Ridd

Side 6: Lysefjord, Per Eide/Innovasjon Norge
Havfiske, Innovasjon Norge
Kanefart, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Småviltjakt, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge

Side 7: Hundeslede, Jan Navjord/Nordland Turselskap
Snørafting, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Sykkeltur, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Fjordrafting, Flåm Guide Service

Side 8: Kokk, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Friske bær, ScandinavianStockPhoto

Side 9: Hjemmebakst, ScandinavianStockPhoto
Havets delikatesser, ScandinavianStockPhoto
Fjellheimens oster, Gaby Bohle/Innovasjon Norge
Elg, ScandinavianStockPhoto
Reinsdyr, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Ørret, Steinar Bjørnstad

Side 10: Foss, Per Eide/Innovasjon Norge
Den lune rammen, Per Gynt-Gården, Per Erik Jæger
Fjell lunsj, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge

Side 12: Sygard Grytting, Stig Grytting
Bergen, Jens Henrik Nybo/Innovasjon Norge
Borgund Stavkirke, Pål Bugge/Innovasjon Norge



i gjør det på den riktige måten....
Northway arbeider innenfor rammen av Geoturisme, definert av National Geographic

Society som «turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart

– miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode».

NORTHWAY AS, Ruseløkkveien 59, NO-0251 Oslo
+47 45 60 37 56
E-mail: northway@uniquetours.no - www.northwaytravel.com

Borgund stavkirke

Bryggen i Bergen, på UNESCOs

verdensarvliste
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