
Overnattingsguide



Festningen Hotel & Resort
Festingen Hotel & Resort ligger på den historiske  
festningen. Kasernen er i dag bygget om til å 
huse 28 moderne hotellrom med svært høy  
standard, der alle er innredet og bevart med 
omtanke for historien som ligger i veggene.  
Flere av rommene har fantastisk utsikt over  
Kongsvinger og Glomma.

      62 81 62 00          
      Kongsvinger Festning, 2213 Kongsvinger
      kongsvinger.festning@festningshotellene.no
www.festningshotellene.no

Samarbeidspartnere:

Kongsvinger SK og Nordstrand SK 
ønsker velkommen til Landsturneringen  
i sjakk, som arrangeres i 
Kongsvinger 8. -16. juli 2022.
 
Spillested Kongsvingerhallen i sentrum av 
Kongsvinger. Alle spiller i samme lokale.  
Kantine med god lokal og kortreist mat med rimelige 
priser. Kort avstand til jernbanestasjon og busster-
minal med god kommunikasjon til/fra Oslo. 45 min 
reisetid til/fra Gardermoen flyplass.
 
Gode overnattingsmuligheter i flere prisklasser 
– hotell, motell og campingplasser.
 
Påmelding, info og overnattingstilbud på:  
www.sjakknm2022.no

Kongsvinger Budget Hotel
Med flott utsikt over Glomma ligger Kongsvinger 
Budget Hotel, et flott smarthotell med 24 rom. De 
tilbyr sine gjester rimelig overnatting med et enkelt 
priskonsept. De har enkeltrom, dobbeltrom, twinrom, 
trippelrom og familierom og du kan enkelt bestille via web.
    
 
      62 20 35 35        
      Oslovegen 103, 2212 Kongsvinger
      booking@kongsvingerbudgethotel.no
www.kongsvingerbudgethotell.no
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HOTELL

Vinger Hotell
Vinger Hotell ligger midt i Kongsvinger, men 
likevel diskret tilbaketrukket i en privat park.  
Bygningen ble bygget i begynnelsen av 1930- 
årene, og har lange tradisjoner for å ha et godt 
kjøkken. Hotellet har over 70 rom tilgjengelige.

      
      62 88 81 80          
      Østre Solørveg 6, 2211 Kongsvinger
      booking@vinger.no
www.vinger.no

Slobrua Gjestegård
Med 22 motellrom og 22 hotellrom med ulike rom- 
løsninger har Slobrua Gjestegård noe for enhver. 
Restauranten tilbereder mat av lokale råvarer og 
menyen er alltid sesongbasert. For de som er på bil- 
ferie er det verdt å merke seg at Slobrua Gjestegård  
tilbyr 16 stk. Tesla Superchargers i umiddelbar nærhet.
     
      62 80 96 00          
      Slomarka 4, 2100 Skarnes
      post@slobrua.no
www.slobrua.no

Skaslien Gjestgiveri   
Skaslien Gjestgiveri er et lunt og hjemmekoselig 
hotell med nærhet til flotte turmuligheter. 
Gjestgiveriet ligger sentralt på Kirkenær og er 
kjent for sitt prisbelønte, kortreiste kjøkken og 
utmerkede service.

      
      62 94 66 66      
      Solørveien, 2260 Kirkenær 
      Gjestgiveri@skaslien.no
www.skaslien.no



CAMPING

Sigernessjøen Familiecamping
Sigernessjøen Familiecamping er en sann perle for 
alle golf- og campingentusiaster. Den familievennlige 
campingplassen tilbyr bl.a. flere ulike type hytter, 
bobilplasser, gratis internett, lekeplasser, minigolf, 
vannsklie og trampoliner. I tillegg har camping-
plassen gode fiskemuligheter, og Kongsvinger 
Golfklubb som nærmeste nabo.

      40 60 11 22
      Strengelsrudvegen 1, 2210 Granli
       post@sigernescamp.no 
www.sigernescamp.no

Montebello Camping
Kjent fra TV-serien med samme navn, har godt med 
plass til bobil og campingvogn. Her kan du også bo 
i hytter, leiligheter eller i telt. Montebello Camping 
ligger i naturskjønne omgivelser, nærmere bestemt 
på Magnor, og har riksgrensen til Sverige som nær-
meste nabo. Montebello Camping er en familie- 
drevet campingplass med sjel og tradisjoner.
      
      62 83 72 33            
      2240 Magnor  
      booking@montebellocamping.no       
www.montebellocamping.no

Sanngrund
Langs Glomma på Skarnes ligger Sanngrund – en 
4-stjerners campingplass med hytteutleie og plasser 
til campingvogn, bobil og telt. Her er det lekeplass, 
badeområde, aktiviteter på vannet som båttur med 
eller uten fisking, kano, kajakk m.m. I kafeteriaen ser-
veres det nydelig mat hver dag fra morgen til kveld.

      
      62 96 46 60          
      Oslovegen 910, 2100 Skarnes
      booking@sanngrund.no
www.sanngrund.no

Flisa Camping
Flisa Camping, tidligere kalt Færder, kan by på 
utleie av nye hytter, flott sandstrand og kortreiste 
måltider på Færder Bistro. Etter en heloppussing 
av campingplassen har campingen nå åpnet på nytt!
      
  
    

       958 02 270           
      Færdervegen 123, 2270 Flisa
      post@flisacamping.no 
www.flisacamping.no



Opaker Gård
Opaker Gård tilbyr naturnære opplevelser for  
eventyrlig gårdsovernatting. De holder til ved foten 
av Finnskogen, innrammet av Glomma og i et åpent 
kulturlandskap. Her står ureiste smaker og bære-
kraftige opplevelser i fokus, og gården drives i dag 
av syvende generasjon av samme familie.

      
       62 94 66 50          
      Opaker 58, 2260 Kirkenær
      opaker@opaker.no
www.opaker.no

Finnskogtoppen SPA og velværehotell
Et unikt SPA og velværehotell inntil svenskegrensen,
i dypeste Finnskogen. Med sitt varme og koselige 
preg, legger hotellet til rette for å gjøre deg vel iom-
givelser som gir deg ro til å ta vare på deg selv. Opplev 
Finnskogens mystikk og historie med guidede turer, bli 
med på yoga eller pust ut og kjenn på velvære i spaet
      
       62 94 63 00          
      Røgdestranda 747, 2256 Grue Finnskog
      post@finnskogtoppen.no
www.finnskogtoppen.no

Finnskogen Kro / Motell
Finnskogen Kro og Motell tilbyr glamping i spennende 
hyttetelt med gode senger, hytter, stabbur og minivillaer. 
Et paradis for deg som vil vekk fra stress. Finnskogen 
Kro og Motell er et samlingssted på Svullrya  
– et lokalsamfunn med sterke røtter til den finske 
innvandringen, og som holder på gamle tradisjoner 
gjennom bl.a. brukt- og antikk butikk og landhandel.     
      
      90 17 50 84          
      Finnskogveien 2468, 2256 Grue Finnskog
      eva@finnskogen.no
www.innskogennakuhel.no

Finnskogen Turist & Villmarksenter
Perfekt for sommerferie med barn. Lokalisert ved 
nordenden av innsjøen Skasen, tilbyr Finnskogen 
Turist og Villmarksenter utleie av motorbåter, kanoer,
kajakker og seilbrett, tennisbane, badestrand med 
vannsklie og mye mer — alt det en aktiv og natur-
glad familie kan ønske seg

      96 00 81 91         
      Finnskogvegen 1377, 2260 Skasenden      
      villmarka@yahoo.com
www.finnskogen.net

Finnskogen NaKuHel Gård
Finnskogen Natur Kultur Helse Gård tilbyr rekreasjon. 
Vår visjon: «Med kjærlighet til jorda, skogen og kul-
turen vil vi sammen finne erkjennelse og kraft.» Hos 
oss finner du overnatting, guiding, padlemuligheter 
og ulike type aktiviteter man finner på en gård - alt i 
en harmoni av natur og stillhet på Finnskogen.

      62 94 56 20          
      Furuberget Gård, 2256 Grue Finnskog
      finnskogen.nakuhel@gmail.com
www.finnskogennakuhel.no

FINNSKOGEN

Explore Finnskogen – en skogsnatt i hengekøye!



FLERE ALTERNATIVER

Negarden1897
Negarden 1897 ligger vakkert til i en stor engelsk 
hage i landsbyen Flisa. Her bor du i kort avstand til 
mange fine handlemuligheter og andre lokale attrak- 
sjoner. Tilbyr overnattingsmuligheter i historisk om- 
givelser, samt stuer for kurs, møter, middager og 
arrangementer.Lokale og eksklusive råvarer som 
venter deg på middagsbordet fra vårt koselige kjøkken.      
       
       90 58 98 06
       Negardssvingen 3, 2270 Flisa
       post@negarden-solor.no 
www.negarden-solor.no

Solhaug Kano & Fritid 
Solhaug Kano og Fritid er knyttet til Solhaug gård 
som ligger ved Utgårdsjøen på Finnskogen (ca 35 
km fra Kongsvinger ved svenskegrensa). Hos oss 
kan du leie kano med komplett utstyr, få opplæring, 
transport etter behov, overnatting m/frokost, hytte-
ferie, servering i låven, fiske, småviltjakt, få tilrettelagt 
finnskogvandring.      
       
       62 82 87 27
       Solhaug Gård, 2224 Austmarka 
       postkassa@solhaug-kano-fritid.no 
www.solhaug-kano-fritid.no

Milepelen Hotell og Vertshus
Milepelen Hotell og Vertshus ligger i hjertet av  
Nord-Odal, langs Sandselva som renner ut i Storsjøen. 
Her tilbys 26 rom, restaurant og bar. I kort avstand 
finner du Sagstua Skolemuseum og barndoms-
hjemmet til Sigurd Hoel.

      
      

      62 97 01 30          
      Bunesveien 19, 2120 Sagstua
      booking@milepelen.no
www.milepelen.no

Maarud Gaard Opplevelser
Er et særegent overnattingssted midt i skogen 
ved idylliske Sæterlisjøen, kun én time fra Oslo og 
Gardermoen. Her finner du 70.000 måls tumleplass, 
vakre vegger fylt med historie og et åpent vertskap 
som legger alt til rette for opphold og seminarer. 
De kulinariske måltidene kan serveres midt i naturen 
eller i spisesalen. Overnattingstilbudet favner bredt, 
enten du vil sove i lavvo eller foretrekker myke senger. 
Vilt, vakkert og velsmakende!
      
      62 96 69 80           
       Finnholtveien 1469, 2114 Disenå 
      visit@maarudgaard.no      
www.maarudgaard.no



FINNSKOGEN

Dersom du ønsker informasjon  
om flere overnattingssteder ta 
kontakt med oss!

www.visit.kongsvingerregionen.no

I selve byen finner du bl.a. en 
rekke gode spisesteder, gallerier, 
Norges eneste kvinnemuseum, 
den historiske festningen og den 
sjelfulle gamlebyen.

Kultur, natur eller historie? 
I kongsvingerregionen får du 
aldri den ene uten det andre

Från nettdide 

Bæreia

Øvrebyen og Herdalsparken

KongsbadetKongsvingers Golfklubb

Kongsvinger Festning 

Kvinnemuseet

Bæreia er en 
idyllisk innsjø 
i Kongsvinger  
med flotte bade-
muligheter og 
fasiliteter.

Byens eldste 
bydel med tre-
husbebyggelse 
fra 17-1800-tallet. 
Norges første an-
tikvariske område

Hos Kongsbadet
kan små og store 
bruke tiden 
sammen og ha 
det hyggelig.
Opplev bad-
stu, solarium, 
boblebad, 
terapibasseng og 
barnebasseng.

Stille furuskog, 
fine badeplasser, 
myke stier og 
golfbanen som 
har blitt kåret til 
Norges beste 
5 ganger.

Festnings- 
anlegg fra 1682. 
Byens ubestridte  
fokuspunkt og 
mest besøkte 
severdighet.

Norges eneste 
Kvinnemuseum, 
og åpent for alle. 
Her kan man lære 
mer om kvinners 
rolle i samfunnet 
gjennom tidene. 
Museumsbygningen  
er en stor sveit-
servilla, som bl.a. 
var Dagny Juels 
barndomshjem. 
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Foto: Bård Løken/Anno museum
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Kultur, natur eller historie? 
I Kongsvingerregionen får du 
aldri det ene uten det andre
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