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Bli med på en herskapelig reise hvor du som leser får en bit av eventyret. Det handler om mye mer enn å finne
et sted for natten.
Reisemålene er i seg selv reisen verd, de hører til i norske severdigheters elitedivisjon. Her er store
underverker/eventyr, små godt bevarte hemmeligheter. Nøysomt utvalgt av Toppen Bech.
Hun viser deg et Norge du ikke ante fantes, ditt vakreste og nærmeste ferieland, enten du ønsker deg en
byweekend i Ingrid Bjoner-suiten på Grand Hotell i Oslo eller i en himmelseng på toppen av Britannia Hotell i
Trondheim. En natt på baroniet Rosendal, hvor du kan sitte i naturskjønne omgivelser og nyte baronessens
rosete til frokost.
Reisen dekker hele Norge: Bordshaug Herregård i Orkanger, Damsgård i Bergen, Dalen, Union Stalheim alle har noe herskapelig, eksepsjonelt ved seg. Det kan være utsikten eller himmelsengen som særmerker
stedet. I tillegg er reisen krydret med små skatter, kuriosa og anekdoter knyttet til stedene. Fotografert av
Mette Randem og Marte Garmann Johnsen. Designet av Terese Moe Leiner.
Herskapelige Kongsvold.
Kongsvold Fjeldstue er et tradisjonsrikt hotell med moderne komfort. Med idyllisk beliggenhet på Dovrefjell
og lett tilgjengelig med bil, tog. Velkommen til et sjarmerende, hjemmekoselig hotell i sentrum av
Fredrikstad. Vi har gangavstand til gågaten, bryggepromenaden og Gamlebyen.

SERTIFISERT AV SINTEF Med teknisk godkjenning fra SINTEF kan du være trygg på at vår byggekvalitet
holder mål. Trygghet er verdifullt. For oss.
"Herskapelig-serien representerer for mange den virkelig store husdrømmen." De herskapelige husene vekker
assosiasjoner til det adelige, eksklusive og elegante. Eidsvoll 1814 – seks uker som formet Norge: Dette er vår
klassiske omvisning. Den handler om de store begivenhetene på Eidsvoll våren 1814 som endret Norge for. Vi
bygger hus av alle slag. Huskatalogen vår viser et spekter av hus vi kan tilby, men katalogen brukes også
gjerne som et utgangspunkt eller idégrunnlag for dere. Hos Bergmannkroa og Orkla Gjestebolig på Løkken
Verk får du servert hjemmelaget mat i en gruvehistorisk atmosfære. Vi tilbyr også overnatting. De 10 mest
romantiske hotellene i Norge Vinteren er en tid for å dyrke romantikken.
Gjerne på et godt, varmt og romantisk hotell. På den offisielle reiseguiden for Norge finner du opplevelser,
overnattingssteder, spisesteder, aktiviteter og attraksjoner, samt informasjon om hva som skjer.
Hus 1 Norge har lagt lista høyt når det gjelder kvalitet og innovasjon i våre byggverk. Aktørene bak
etableringen av Hus 1 Norge har betydelig erfaring innen.

