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Velkommen til
Nasjonal turistveg Rondane

Trondheim

Denne reisehåndboken vil hjelpe deg til å planlegge hvor du kan bo og hva du
kan oppleve langs Nasjonal turistveg Rondane. Alle firmaene i denne boken
er medlemmer i Rondanevegen SA. De er lokalisert langs Nasjonal turistveg
Rondane og dens tilførselsveier fra Ringebu, Atna, Hjerkinn og Alvdal. Vi
ønsker deg hjertelig velkommen til vårt flotte område og håper du vil like det.

Hjerkinn
Folldal

Alvdal
Atna
Ringebu

FRA SØR
Innfallsport Ringebu: Når du har kjørt E6 fra Oslo, kan du svinge av på Ringebu. Derfra

Lillehammer

kan du ta veien opp over Venabygdsfjellet og nordover, for så å velge om du vil kjøre mot
Hjerkinn i vest eller Alvdal i øst.
Innfallsport Atna: Har du kjørt riksvei 3 fra Elverum kan du svinge av på Atna og kjøre
nordvest. Igjen, så kan du velge å kjøre mot Hjerkinn eller Alvdal.

for reisen langs Rondanevegen. Fra høyfjellsplatået på Dovrefjell går turen til Folldal. På
høyresiden ser du etter noen få kilometer allerede konturene til Rondane.
Innfallsport Alvdal: Kommer du fra nordøst og Røros eller Sverige, kan du svinge av på
Alvdal. Mens du kjører ser du allerede starten på Rondane på østsiden, og fra Folldal kjører
du gjennom det karakteristiske landskapet som Rondane er så kjent for.

HER FÅR DU NOEN ENKLE TIPS TIL PLANLEGGINGEN AV TUREN:

AVSTANDER

Kartene i denne reisehåndboka vil gi en oversikt over beliggenheten til alle medlemsbedriftene i Rondanevegen. Vi vil også fortelle litt om Nasjonal turistveg Rondane og Rondane
nasjonalpark.

2

Oslo-Folldal
Trondheim-Folldal
Ålesund-Folldal
Røros-Folldal

320 km
200 km
280 km
120 km

Folldal-Ringebu
Folldal-Hjerkinn
Folldal-Alvdal
Folldal-Atna

85 km
29 km
43 km
80 km

Bergen
Oslo
• Vi har blå, lilla, grønne og lys blå bannere i reisehåndboken. Blå bannere = aktiviteter.

Lilla bannere = attraksjoner. Grønne bannere = turer. Lys blå bannere = overnatting.

• De siste sidene informerer om de fire kommunene våre medlemsbedrifter hører til.
• Stavanger
Alle prisene er i norske kroner.
Larvik
Logoen til Olavsrosa vises på sidene til de bedriftene som har mottatt dette
kvalitetsmerket på Norsk Kulturarv. Les mer på www.olavsrosa.no

Kristiansand
TOGSTASJONER
Ringebu, Atna, Hjerkinn og Alvdal.
For ruteopplysninger: www.nsb.no
eller tlf 815 00 888 / 61 05 19 10

RUTEOPPLYSNINGER/BUSS
www.lavprisekspressen.no / www.nor-way.no
www.opplandstrafikk.no
www.hedmark-trafikk.no

TOG / BUSS

FRA NORD
Innfallsport Hjerkinn: Starter du fra Dovrefjell og vest er Hjerkinn et flott utgangspunkt
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Rondane nasjonalpark
Rondane nasjonalpark ble
opprettet i 1962 og er Norges eldste. Ved å etablere
denne nasjonalparken, ønsket Norge å bekrefte sitt
internasjonale ansvar for å ta vare på ett
av de siste, fortsatt intakte høyfjellsøkosys-

© Foto: Helge Stikbakke/Statens Vegvesen

Opplev den mektige utsikten fra Sohlbergplassen, nyt panoramaet fra utsiktspunktet
ved Folldal Gruver. Få med deg de vakre
maleriene i Sollia kirke, små vandreturer
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I Rondane er det ti topper over 2000 meter
over havet. Det høyeste fjellet er Rondeslottet, med sine 2178 meter over havet.
Isen har gravd ut dype
botner, og breelver har
skåret ut trange juv. I
Døråldalen har smeltevann fra isen lagt
opp store grusterrasser. På Skranglehaugan sør for Dørålseter
finnes et svært spesielt landskap med
store søkk i terrenget,
såkalte dødisgroper,
dannet ved at isrester
som lå i grusdekket
smeltet bort.

© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

Nasjonal turistveg Rondane
Nasjonal turistveg Rondane er en av 18 utvalgte vegstrekninger. Den går fra Muen og
fra Sollia Kirke til Folldal. Vegen følger østsiden av Rondane nasjonalpark og veksler
mellom kulturlandskap og det majestetiske
fjellmassivet. Kjøreturen langs de blå fjellene er en opplevelsesreise i natur, kultur og
geologi.

hvor både villrein, jerv, fjellrev, kongeørn,
ravn og smågnagere lever sammen.

tem, i tillegg til å ta vare på Europas eldste
villreinstamme. Rondane er også et svært
flott og populært turområde.

De biologiske ressursene har vært høstet
av mennesker siden
istida. Over hele området finnes fangstgroper, steinbuer og
andre rester etter
fangstkulturen. Menneskene nyttiggjorde seg deler av fjellene
til fôr og beite for husdyrhold, og dette eksisterer den dag i dag.

Rondane er, sammen med Dovrefjell og
Sølnkletten, Europas siste høyfjellsområde

For mer informasjon, les om Folldal Nasjonalparksenter på side 19.

til Fallfossen og Gamle Grimsa bru, eller
ta en pause på Strømbu. Rasteplassen er
startpunkt for fotturer fra øst, og for fjellturer i Alvdal Vestfjell og til Breisjøseter
turisthytte.

Nasjonaleturistveger.no
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Øverdalssetra ligger i Sollia, på en gammel
setervoll med 11 setrer, 900 meter over
havet. Det gode kulturlandskapet gir det
lille ekstra for geitene og produktene vi
produserer. Vi fikk Norsk Mat- og Kulturpris
2013, og ønsker å ivareta forholdet mellom
lokalmat og kultur.

RONDANE GJESTEGÅRD
barn. Det vil bli underholdning, kurs og
moro, og arrangementer som passer alle
aldre. Velkommen til en uforglemmelig seterhelg.

I seterkafeen selger vi rømmevafler, kaffe/
te, rømmegrøt, spekemat, kringle, rabarbrapai og gårdsis. Vi selger også produkter
fra Sollia Prestegård, som spekepølser av
geitekjøtt, kaldrøkte spekelår av geit, rabarbrasyltetøy og tradisjonell lokalbakst.

På Rondane Gjestegård har vi en hyggelig og
Intim restaurant med sitteplasser til mellom
20 og 40 personer. For oss er hjemmelaget
mat mer enn et slagord! For oss er det livsstil.
Vi serverer mat basert på råvarer fra området. Elg, lam og selvfølgelig røye og fjellørret
er viktige ingredienser ved siden av sopp og
bær fra traktene rundt oss. Ofte forsøker vi å
lage en liten vri på det tradisjonelle kjøkkenet,
gjøre det litt nytt, uten å ta fra det sin identitet.
Vi tilbyr gjerne store menyer til selskap og
fest, men til daglig byr vi våre gjester på en
3-retters middag om kvelden. Ring og spør
hva som står på menyen den dagen du ønsker å spise hos oss, men du kan også la
deg overraske!

Det gamle seterfjøset vårt av stein er 70 m²
og her kan vi arrangere festligheter og sammenkomster. Kontakt oss for gode tilbud.

Du er hjertelig velkommen enten du bor på
hotellet, en av hyttene våre eller bare er på
besøk i området. Vi ber om bordbestilling.
Har du bestilt halvpensjon, får du servert en
deilig frokost som gir deg energi til å ta fatt
på dagen. Har du tenkt deg ut på tur, så lager
vi gjerne niste til deg.
Bor du på hyttene våre og synes det høres fristende ut med varme rundstykker til
frokost? Si i fra, så får du de på hyttedøren
om morgenen!
Velkommen!

Seterkafeen på Øverdalssetra er åpen i perioden 1. juli til 14. august, kl 12.00-18.00.
Seterhelgen i 2016 arrangeres 6. og 7. august. Denne helga vil temaet dreie seg om
© Foto: H.J. van Ommeren
© Foto: Rondane Gjestegård

ØVERDALSSETRA
Øverdalssetervegen 93
2477 Sollia

RONDANE GJESTEGÅRD

Telefon:

Rondeveien 34, 2477 Sollia

E-post:
Webside:

+47 950 88 465 (Ellen Marie)
+47 909 69 518 (Hans)
ellmar@online.no (Ellen Marie)
hbond@online.no (Hans)
www.solliaprestegard.no

Telefon:
E-post:
Webside:
© Foto: H.J. van Ommeren
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+47 62 46 37 20 / +47 47 86 22 18
post@rondanegjestegaard.no
www.rondanegjestegaard.no

© Foto: Rondane Gjestegård
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ØVERDALSSETRA
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Rondetunet er en opplagt base for fjellvandrere. Flere av områdets flotte ruter begynner hos oss. Rutene er merket og vi gir
gjerne tips til gode fotturer. Vi har en liten
butikk og kafe. Vi er godkjent som regional
turistinformasjon, og kan gi råd om både
turer på fjellet, kulturbesøk, gode steder å
spise lokal mat og alle de andre flotte ting
gjestene kan se og oppleve i området vårt.
Vi arrangerer forskjellige kurs og turer hele
året. I sommerferien har vi familieaktiviteter som fotturer, treverksted og padling
på Atnaelven. Sommer og høst arrangerer vi ulike fotturer og kurs som passer
for familier med barn, for nybegynnere og
for erfarne. Temaene er telt, toppturer og
hytte-til-hytte tur. På sensommeren har vi
også sykkeluker for både familier og voksne. Fiskekurs og fluefiskekurs med lokal
fiskeguide arrangerer vi vår og høst.

På vinteren tilbyr vi fjellskikurs for nybegynnere og viderekomne, kurs med truger,
og en ekspedisjonstur med pulk. I skolens
ferier, både høst og vinter, har vi spennende
aktiviteter for hele familien.
For å lese mer om våre kurs og aktiviteter
inviterer vi dere til å se på hjemmesiden vår,
samt la dere bli inspirert av våre aktiviteter
på vår Facebookside. Vi gleder oss til å treffe dere.

Drømmedalen forbinder kunst med fredfull
kommunikasjon med hester og personlig
vekst. Tina Mareen Buddeberg og hestene
hennes tar deg imot. Tina er billedkunstner
og kunstlærer. I 18 år har hun levd på en
fjellgård i Sollia, sammen med sin hesteflokk. Etter en 6-årig utdanning på Statens
Kunstakademi grunnla hun Drømmedalen
i 1996. Besøker du Drømmedalen vil du få
opplevelser med Tina og hestene hennes,
kunsten og naturen.

Du kan også bo i Drømmedalen en eller
flere dager. Delta på daglige aktiviteter eller
trekk deg tilbake og konsentrer deg om ditt
eget kreative arbeide. I tillegg arrangerer
Tina workshops. Se hjemmesiden for mer
informasjon.

med Tina i Drømmedalen blir du del av
den relasjonelle kunsten mellom dyrene,
naturen og menneskene. Du får være med
på meditasjon hos hesteflokken og enkel
yoga.

Hestemeditasjon: En dag med Tina og
hennes flokk: Ta del i hestemeditasjoner
med Tina som veileder. Foregår på beitet, i
skogen og i villmarken, der flokken befinner
seg. Vi tilbereder veganlunsj i fellesskap
rundt bålet.

RONDANE FRILUFTSSENTER
RONDETUNET

Lær å tegne og male den vakre villmarken

Rondeveien 593
2477 Sollia
+47 904 15 149
info@rondetunet.no
www.rondetunet.no
© Foto: Rondetunet
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Velkommen til Drømmedalen – et relasjonelt kunstverk skapt og drevet av Tina
Buddeberg.

DETTE KAN DU DELTA PÅ:
En dag i Drømmedalen: I løpet av en dag

Høsten 2016 har vi fotokurs som nyhet.
Her blir det mulighet for å fange fantastiske
motiver med kameraet.

Telefon:
E-post:
Webside:

DRØMMEDALEN

nær Rondane nasjonalpark, og bli kjent
med forskjellige teknikker på en leken og
eksperimenterende måte. Ta med egen mat
til lunsj. Denne tilbereder vi i fellesskap. Lørdager er det tegning, søndager maleri. Du
kan delta på en eller begge dager.

© Foto: Drømmedalen

DRØMMEDALEN
v/Tina Mareen Buddeberg
Finnstadveien 492, 2477 Sollia
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 46 40 55 / +47 994 83 557
tina@dreamvalley.no
www.dreamvalley.no
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AKTIVITETER
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RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET
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Rondane Utleie ligger like ved Nasjonal turistveg Rondanen og fylkesvei 27. Det er 9
km til Atnbrua og 33 km til Folldal, og praktfull utsikt mot Rondane. Dette er en perfekt
base for de som ønsker å padle og sykle.

AKTIVITETER

AKTIVITETER

14

RONDANE UTLEIE
• Start ved Sandom og tur til Furulund, 6-7
timer.
• Start ved Sandom, overnatting (hos oss
eller på egen hånd), dag 2 fra Furulund til
Atnbrua.

KANOUTLEIE

Pris per dag per kano: Kr 300, transport-

Ved å padle nedover Atna får dere en fantastisk opplevelse i idyllisk natur og en barne- og
familievennlig elv. Vi har redningsvester ned
til 10 kg. Er dere heldige, kan dere oppleve at
elgen kikker på dere og at beveren svømmer
under kanoen og lurer på hvem dere er!

hjelp kr 100 per kjøring.

Forslag til kanoturer:

Pris per dag per sykkel: Kr 150

• Start ved Sandom og tur til Strømbu, 3-4
timer.

Vi tilbyr også overnatting i 2 fine leiligheter.

32

SYKKELUTLEIE
Rondevegen og Grimsdalen er et sykkeleldorado, og vi har derfor mange fine sykkelturmuligheter i nærområdet.

© Foto: H.J. van Ommeren

RONDANE UTLEIE
Rondeveien 1589, 2477 Sollia
Telefon:
E-post:

+47 62 46 08 33 / +47 905 92 734
lavikinge@gmail.com

© Foto: Rondane Utleie
© Foto: Roger Ellingsen/Statens Vegvesen
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Strømbu rasteplass ligg i Atndalen i Folldal kommune. Rondane rast og info
er eigd og vert driven av oss som bur i
Nord-Atndalen, og du finn oss på Strømbu
rasteplass. Strømbu er vegvesenet sitt signalanlegg ved Nasjonal turistveg Rondane.

SYKKELUTLEIGE
I nærleiken fins det mange fjellstiar og veger, og riksveg 27 passar bra for sykling.
Sykkel inkl. hjelm og refleksvest (du bringer
sykkelen attende sjølv), kr 200 dag 1 og kr
150 dag 2.

Takterrassen har benkar og sitteplasser, og
flott utsikt til toppane i Rondane, til elva og
til eit landskap du kan lese tydelege istidsspor i. Inne finn du turistinformasjon, kiosk,
lokal bakst og håndverk, varmestue med
peis og spektakulær utsikt gjennom panoramavinduer. Romslege og HC-venlege toalett er plassert i ein bygning for seg. Du er
velkomen til å spørje oss om alle tilboda om
fot- og sykkelturar, overnatting, spisestader
eller berre etter vegen vidare.

GLOPHEIM KAFÉ
Retrokaféen Glopheim ligger ved innfallsporten til Nasjonal turistveg Rondane, 500
meter fra riksvei 3. 50-tallskaféen har stått
urørt siden den ble bygget, og den er fredet
av Riksantikvaren. Kaféen er sannsynligvis
Norges best bevarte i sitt slag. Her er jukeboks, flipper, knipsekasse, svart-hvit-TV og
rørstoler med respatexbord.
Gjennom hele året har vi åpen lørdagskafé
kl 11:00-14:00. I sommermånedene har vi
åpen kafé kl 11:00-17:00 hver dag. Kaféen
er et flott møtested for nostalgi-søkende
folk. Gjestene våre får servert kaffe og annen drikke sammen med kaféens berømte
wienerbrød, sprøstekte vafler og andre ka-

ker, mens 50- og 60-tallsmusikk strømmer
ut i rommet.
Vi serverer enkle lokale varmretter til grupper, og tilbyr komprimert kultur- og naturhistorie om Glopheim, Atna og området
rundt. Disse historiene er svært populære
og lærerike. Neste gang dere skal avholde
et møte, en oppmerksomhet, en feiring, en
vennefest, eller dere bare er på gjennomreise, så er Glopheim Kafé stedet.
For flere aktiviteter og åpningstider, samt
arrangementene Atnadagene og Glopståk,
besøk www.glopheim.no eller se vår facebookside.

KANOUTLEIGE
Hjå oss kan du leige kano for ein tur på Atna
som renn heilt roleg og er svært familievenleg. Vi ordnar skyss og kan tilby eit kort kanokurs for den som er litt usikker.
Kano inkl. årer, redningsvest og transport tilbake for kanoen, kr 300 dag 1 og kr 150 dag 2.

Glopheim Kafé
© Foto: S. Håkonsøn Hanestad

GLOPHEIM KAFÉ

STRØMBU RASTEPLASS

Atneosveien 91, 2476 Atna

2580 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:
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+47 941 60 954
rondane.rast@gmail.com
www.rondanevegen.no
www.nasjonaleturistveger.no

Telefon:
E-post:
Webside:
Strømbu rasteplass
© Foto: Roger Ellingsen/Statens Vegvesen

+47 932 23 309 / +47 911 25 566
post@glopheim.no
www.glopheim.no

Glopheim Kafé
© Foto: S. Håkonsøn Hanestad
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STRØMBU RASTEPLASS

12

MX SPORT FOLLDAL

Atna Øl ligger, sammen med Glopheim Kafé
i tettstedet Atna midt i Østerdalen, rett på
andre siden av Glomma og bare 800 meter
fra Rv 3 og starten av Rv 219. Her ender elva
Atna sin ferd fra Rondane ned i Glomma.
Vi har brygget godt øl i snart 10 år, og produktene er å finne over hele Sør-Norge i
butikk, restauranter og på vinmonopol. Ca
15 ulike sorter, og over 100.000 liter ble
laget sist år. Vi brygger også økologisk øl
(Nakenbad), og har flere typer som vi har
kalt opp etter det landskap vi er en del av;
Rondane. Vi lager også øl med egen etikett
til serveringssteder, turisthytter, firmaer og
festivaler. Et populært tilbud, som setter en
ekstra spiss på det hele.

AKTIVITETER

AKTIVITETER
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ATNA ØL

MX Sport Folldal har alt du trenger for en
vellykket tur til skogs og til fjells – sommer
som vinter.
•
•
•
•
•
•
•
Med kjærlighet til øl.
© Foto: Sverre Oskar Øverby

18

Fiskeutstyr og fiskekort
Sykler
Jakt- og fritidsutstyr
Våpen/ammunisjon
Utstyr til hunden
Hundefôr
Ski- og skiutstyr

Velkommen innom for en hyggelig handel!

Vi tar imot grupper, små og store, til omvisning, smaking og kort innføring i ølbryggerkunsten. Sammen med et besøk på
Glopheim kafé, tror vi du vil få en hyggelig
opplevelse som du vil huske med glede.
Ta kontakt for ytterligere opplysninger og
avtale om besøk. Velkommen til oss!

ATNA ØL

MX SPORT FOLLDAL

2476 Atna

2580 Folldal

Telefon:
E-post:
Webside:

+47 909 44 402
post@atnaol.no
www.atnaol.no

Telefon:
E-post:
Webside:

+47 481 47 284
sporten@mxsport-folldal.no
www.mx-sport.no

© Foto: Helge Stikbakke/Statens Vegvesen
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Kom og opplev et unikt industrisamfunn
fra århundreskiftet. Området rundt Folldal
Gruver er bygget opp rundt kobbergruven
fra 1748, og er et nasjonalt teknisk kulturminne. Det finnes om lag 70 bygninger i
forbindelse med det gamle gruvemiljøet.
Tre av disse bygningene, Direksjonsboligen,
Rallarstua og Hus 16, leies ut og passer alle
godt for selvhushold.
Ved Folldal Gruver kan du bli med på en
togtur inn i gruva, du kan besøke museet,
eller ta en tur innom utstillingen som er der
akkurat da du er på besøk. Du kan også gå
kulturstiene som blant annet gir innblikk i

FOLLDAL NASJONALPARKSENTER
produksjonen og de sosiale forholdene ved
gruva.
Stoll 1 er en gammel gruvegang fra
1700-tallet, og sammen med bygningsmiljøet er dette hovedattraksjonene ved Folldal Gruver. Gjestene som besøker Folldal
Gruver kan bli med på en togtur 600 meter
inn i gruva, inn til Worms hall. Hallen er
målet for omvisningen i gruva, og den er et
spennende lokale for konserter, selskaper
og servering.

Åpningstider: Folldal Gruver har åpent 18.
juni-31. august kl 11-18.

AKTIVITETER

AKTIVITETER
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FOLLDAL GRUVER

Folldal Nasjonalparksenter er ett av fire
sentre som er autorisert som Nasjonalparksenter for Rondane nasjonalpark og
Dovrefjell- Sunndalsfjella Nasjonalpark.
Senteret ligger i lokalene til Folldal Gruver
og Gruvekroa i Folldal.

20

Temaet for senteret i Folldal
er «Fra gruve til Nasjonalpark». Her kan gjestene få
informasjon om fjellene, de
NASJONAL
kan vandre i utstillingen på
PARK
egenhånd og lære mer om
SENTER
bergverksindustrien, bergarter og mineraler, landskapsutvikling, dyreog planteliv.
Ute er det tilrettelagt en liten natursti, det
er en geologihage med lokale bergarter, og
godt merkede turløyper fra 3 km til 11 km.
Kart fås inne i senteret.
Besøkende kan også få tips om turer og
severdigheter andre steder ved senteret. I
tillegg anbefaler vi en togtur inn i gruva og
noe å spise og drikke på Gruvekroa.

© Foto: H.J. van Ommeren

Gratis inngang!

Åpningstider: Folldal Nasjonalparksenter

FOLLDAL GRUVER

har åpent 18. juni til 31. august kl 11-18.

FOLLDAL
NASJONALPARKSENTER
Verket, 2580 Folldal

Verket, 2580 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:

© Foto: Folldal Gruver

Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 49 05 05 / +47 909 44 804
tommy@folldalgruver.no
www.folldalgruver.no

+47 62 49 05 05 / +47 909 44 804
folldal@nasjonalparker.org
www.nasjonalparker.org
www.folldalgruver.no

© Foto: Folldal Gruver
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AKTIVITETER

KVEBERGSØYA GARD

Folldal Sykkelmekka har sykkelen som passer for deg!

Velkommen til gards! Kvebergsøya Gard har
sauer, lam og 8 hester, derav 5 fjordhester. Vi
har også katter og hunder, og i sene kveldstimer kan du oppleve ville dyr som elg, bever
og sjeldne fuglearter som hekker i nærheten.

Vi tilbyr alle størrelser og priskategorier, og
har et godt utvalg av reservedeler som sykkelkjeder og bremseklosser.
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GARDSFERIE PÅ KVEBERGSØYA
– EN OPPLEVELSE FOR LIVET

Her får du terrengsykler, landeveissykler og
barnesykler. Vi utfører også reparasjoner
og tilbyr utleie.

Vi tilbyr gardsferie der du kan være med på
slåttonn, hesjing og innkjøring av høy, samt
ride- og kjøreturer med våre stødige hester.
Du kan nyte roen og den naturlige stillheten,
delta i det daglige stellet av dyrene og driften på garden og i skogen.

«LANGS DE BLÅ FJELL»
– EN REISE MED HEST OG VOGN
En annerledes ferie er å lære å kjøre hest og
vogn, og så dra på en 3-dagers tur «Langs
de blå fjella», langs Rondane nasjonalpark,
med lokalkjent guide og kjøreinstruktør
Martin. Overnattingen underveis er i hytter
på fjellgarder.

© Foto: Kvebergsøya

KVEBERGSØYA GARD
2582 Grimsbu
Telefon:
E-post:
Webside:

FOLLDAL SYKKELMEKKA

+47 416 13 941 / +47 952 41 571
post@kvebergsoeya.com
www.kvebergsoeya.com

2580 Folldal
+47 957 57 525
sstoeen@online.no

© Foto: Kvebergsøya
Folldal Sykkelmekka
© Foto: Øyvind Wold
AKTIVITET
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UTLEIE

Tidsrom

Pris

Sykkel, inkl. hjelm og basisutstyr

1 dag

100 per sykkel

Sykkel, inkl. hjelm og basisutstyr

Flere dager

Send oss en forespørsel

Gardsferie: 3.-9.jul., 31. jul.-6. aug., 21.-27. aug. ved minimum 3 netter, inkl. helpensjon og aktiviteter.
Kjøretur «langs de blå fjella»: 26. jun.-2. jul., 14.-20.aug., 28. aug.-3. sept. inkl.
helpensjon, instruksjon og guiding under 3-dagers tur i Rondane nasjonalpark.

Pris per pers.
fra 1290
12400

PRISER

Telefon:
E-post:

PRISER

AKTIVITETER
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FOLLDAL SYKKELMEKKA
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Sju og tredve mil nordover, litt øst og oppover finner du Aukrustsenteret, et vakkert
museumsbygg under himmelhvelvingen.
Sjølberga med både kraftverk og egen avis,
fjøsnisse, og Schærnsmell med 21 punds
trykk. Dette innholdsrike bygget, med forsiden vendt mot Alvdals vakre kulturlandskap, og baksiden som en demning mot
Rv3 og kommersen, rommer intet mindre
Kjell Aukrusts verden!
Og: Jø, så fyse for et museum! Ta del i multikunstneren Kjell Aukrusts verden, bli med
på rakettverksted, og få bildet ditt på trykk
i «Flåklypa tidende». Kos deg med en spesialtilpasset mjølkesjokolade fra Reodor
Felgens sjokolademaskin, se film i Flåklypasalen eller slapp av i Solans kafé.
På Flåklypatoppen har Reodor Felgen, etter
ønsker fra Solan Gundersen, bygd en månerakett! Dersom du har pågangsmot nok
til å gjennomføre Felgens krevende astronautprogram blir du kanskje en av dem som
med stolthet kan kalle seg Flåklypa-astronaut, tilkallingsklasse 1a, med eikeløv!

LØKKEN FJELLGÅRD
ÅPNINGSTIDER på Aukrustsenteret
•
•
•
•
•

20.02 – 06.03 10:00–16:00
14.03 – 23.03., samt 28.03 10:00–16:00
05.05 – 01.07 10:00–16:00
02.07 – 07.08 10:00–18:00
08.08 – 10.10 10:00–16:00

• Hverdager og lørdager i desember:
10:00-16:00 (15:00)
• Stengt i romjulen.
• Julegate 26. november (10:00-16:00) og
27. november (12:00-16:00)

ÅPNINGSTIDER Flåklypatoppen
•
•
•
•

18.06 – 01.07 10:00–16:00
02.07 – 07.08 10:00–18:00
08.08 – 14.08 10:00–16:00
Åpent i helgene uke 34–uke 41
fra kl 10:00–16:00

Utenom åpningstidene våre: Kontakt oss
om du ønsker å handle i butikken vår på
hverdager.

Grupper: Vi tilbyr skreddersydde opplegg
for grupper hele året. Ta kontakt for et hyggelig tilbud.

På Løkken Fjellgård i Folldal kan vi sette
sammen aktiviteter for enslige, familier og
bedrifter. Sammen med oss kan dere dra
på ridetur, dere kan sykle på terrengsykler,
ta orienteringsturer i terrenget rundt her, og
delta på fotturer og skiturer.

Vi leier ut Eldhuset, Kårboligen, Rondane
Hytte og Stabburet på gården. Totalt er det
24 sengeplasser på gården. I tillegg leier
vi ut Setra i Kakkeldalen og Meløybua i Einunndalen.
Vi tilbyr fullpensjon, og dere kan få 2- eller
3-retters middager. I gardsrestauranten får
dere servert norsk tradisjonsmat og internasjonale/orientalske retter. Alt skjer ved
forhåndsbestilling.
Velkommen innom vår hjemmeside www.
lokkenfjellgard.no for mer informasjon.

LØKKEN FJELLGÅRD
Telefon:

+47 62 48 78 77
post@aukrust.no
www.aukrust.no

E-post:
Webside:
Solan, Ludvig og Aukrustsenteret
© Foto: Aukrustsenteret
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© Foto: Løkken Fjellgård

2580 Folldal

2560 Alvdal
Telefon:
E-post:
Webside:

28

Ønsker bedriften deres teambuilding eller
ha en ren konferanse? I tillegg til aktivitetene over, har vi utstyret dere trenger til konferansen: møterom med standard AV-utstyr,
noe å bite i sammen med kaffe til pausene,
og gratis trådløst internett.

Vi håper å seg deg på Løkken Fjellgård!

AUKRUSTSENTERET

AKTIVITETER

AKTIVITETER
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AUKRUSTSENTERET

+47 62 49 00 72 / +47 977 61 928
+47 472 85 496
post@lokkenfjellgard.com
www.lokkenfjellgard.com

© Foto: Løkken Fjellgård
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Galleri Snøhetta holder til i et restaurert gammelt stabbur fra sist på 1800 tallet. Over 40
m² fordelt på to etasjer kan du se Bjørn Brendbakkens fotografier. Bjørn er heltids naturfotograf, skribent og filmfotograf og har drevet
med naturfotografering siden 1973.

GALLERI SLÅEN
Galleri Slåen – et spennende høyfjellsgalleri! Galleri Slåen har et godt utvalg av mange
typer kunst og kunsthåndverk, fordelt på to
etasjer i et verneverdig stabbur fra 1750.
© Foto: Bjørn Brendbakken

Stedet er en vakker naturperle, 900 m.o.h.
med Snøhetta som nærmeste nabo. Her
går fredfull, vakker natur hånd i hånd med
vakker kunst. Her kan du finne keramikk,
glass, skulpturer, smykker, grafikk, malerier,
kort, ullarbeider, tekstiler, håndlagde såper,
lokal konfektsjokolade og økologisk is. Til
sammen gir det deg en herlig, glad og humoristisk kunstopplevelse.

Galleri Snøhetta er også møtested for de som
har lyst til å være med Bjørn på elgsafari. Dette på kvelder i juni, juli og august. Så langt har
alle turer vært 100% vellykket. Noen ganger
har vi sett elg på kort avstand. Andre ganger
lengre unna. På flere av turene hender det at
vi også får se de riktig store elgoksene. Ta
kontakt med Bjørn og avtal tidspunkt.

kemusikkgruppa FIRO fremfører egenarrangert tradisjonell folkemusikk etter de store
kildene innenfor vokalmusikk og slåttemusikk fra Gudbrandsdalen. Gruppa består av
Mari Midtli (sang og fele), Mads Erik Odde

ÅPNINGSTIDER

Galleri Snøhetta
© Foto: Jon Iver Grue
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Galleri Slåen
© Foto: Martin Blikstad

GALLERI SLÅEN
Søndre Slåen, 2584 Dalholen

Dalgardsveien 210, Nordre Nistuen, 2584 Dalholen
+47 913 46 096
b-brendb@online.no
www.galleri-snohetta.no

Galleriet ligger langs riksvei 29. Ta av E6
ved Hjerkinn og følg riksvei 29 mot Folldal
ca 10 km til du ser skilt med «Galleri» og «Ridesenter». Fra Folldal: Følg riksvei 29 mot
Hjerkinn ca 20 km. Ta til høyre ved skilting
«Galleri» og «Ridesenter».

Galleri Slåen ønsker velkommen til åpningskonsert søndag 3. juli kl 12:00. Fol-

Åpningstider i perioden 1-31. juli: Fredag,
lørdag og søndag kl 12.00 til kl 17.00. Ta
kontakt med Bjørn dersom du ønsker å besøke galleriet ellers i året.

Telefon:
E-post:
Webside:

Åpent alle dager fra søndag 3. juli til søndag
7. august. Kl 12.00-17.00. Kom og opplev
kunsten!

I kafeen som holder til i Ragnhildstua selges det i åpningstidene nytraktet kaffe og
tradisjonsbakst, hjemmelagde godbiter,
økologisk is og konfektsjokolade.

Galleriet ligger ved Dalgardsveien 2 km sør
for den nordligste innfartsveien til Einunndalen på Dalholen på veien mellom Hjerkinn og
Folldal. Ta deg en tur til Galleri Snøhetta. Her
er alle velkomne enten de vil se eller kjøpe bilder, eller bare slå av en prat til en kopp kaffe,
om foto, natur, jakt, fiske eller villmark.

GALLERI SNØHETTA

(trekkspill), Bjørn Kåre Odde (fele og bratsj)
og Øyvind Sandum (torader og trekkspill).

Telefon:
E-post:
Webside:

+47 952 20 005
kari@gallerislaaen.no
www.gallerislaaen.no

Galleri Slåen
© Foto: Martin Blikstad
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GALLERI SNØHETTA
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Velger du rideferie med base på Kvistli Gård,
får du ta del i gårdslivet med hunder, katter,
lama, esel og våre 80 islandshester. Turer
blir ridd ut fra gården hver dag i ulike retninger og med ulik varighet.

HJERKINN FJELLSTUE & FJELLRIDNING

delta på en av våre tematurer som har overnattinger på ulike steder i fjellet. Tematurene varierer i vanskelighetsgrad og komfort,
og det er noe for enhver smak.
Om du velger det ene eller det andre så er
overnatting og måltider inkludert i prisen.
Kvistli Islandshester vant i 2014 Innovasjon
Norges Bygdeutviklingspris for Hedmark.

Er du ute etter større utfordringer, så kan du

KVISTLI ISLANDSHESTER

E-post:
Webside:

32

Vi har turer for nybegynnere og erfarne ryttere, barn og voksne. Aldersgrense 10 år.
Hver dag deler vi oss i mindre grupper etter
erfaring/ønske om fart, så alle får maksimalt utbytte av rideturen. Du får stelle og
sale hesten din selv, og ri både tølt, trav og
galopp, om du vil.

Velg mellom dagsturer, 2-, 3- eller 6-døgns
opphold.

+47 920 37 398 (Anne Ma)
+47 924 62 635 (Morten)
post@kvistli.no
www.kvistli.no

Fra lørdag 18. juni-søndag den 14. august +
helgene fram til 11. september, har vi turer
hver dag unntatt mandag. Ta med niste og
drikke hver dag.

© Foto: Kvistli Islandshester

RIDEFERIE PÅ GÅRDEN – Priser per person
7 dager

6 dager

5 dager

4 dager

3 dager

2 dager

Helg

8750

7550

6550

5600

4100

3300

3500

TEMATUR
Pilgrimstur til Trondheim
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Vi rir over vidder, bestiger topper med utsikt
over Rondane og Dovrefjell, krysser elver
og følger koselige stier gjennom bjørkeskogen. På lørdagene rir vi på safari for å
se etter moskus, villrein og hester på beite.

TURER

2584 Dalholen
Telefon:

15200

Oppmøtetid og sted: Kl 09.30 fra Hjerkinn
Fjellstue hver dag. Oppsaling 1 time + 5 timers tur kr 900.

© Foto: Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning

Påmelding: fjellstua@hjerkinn.no eller telefon +47 61 21 51 00

Høyfjellsritt – En unik ride-opplevelse med god mat og villmark i høysetet

9500

Moskus-tur – Det beste av Dovrefjell

8900

Eventyrtur – Aldri en lik tur, nye stier. Eventyret venter på deg!

5800

Hestivaltur – Vi rir for å møte andre hesteentusiaster, alle møtes på Savalen

8600

Dovrefjell, 2580 Folldal

Kvistli-tølten – En tur for den erfarne islandshest-entusiasten

6700

Høyfjellsritt-light – Høyfjellsfavoritten. En tur for hele familien

4850

Telefon:
E-post:
Webside:

Hestesanking – Vi drar til fjells for å samle unghestene våre. Cowboy!
DROP-IN RIDNING

AKTIVITETER

Vertskapet Anne Margrethe og Morten
Sæterhaug tilbyr et mangfold av rideturer i
Doverfjell og Rondane.

PRISER

AKTIVITETER
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KVISTLI ISLANDSHESTER

HJERKINN FJELLSTUE &
FJELLRIDNING

5000

Halvdagstur

Heldagstur

Ego-trip

700

900

900/1500

+47 61 21 51 00 / +47 940 50 429
fjellstua@hjerkinn.no
www.hjerkinn.no

© Foto: H.J. van Ommeren
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Ringebu stavkirke
© Foto: Wikimedia

RINGEBU STAVKIRKE
Ringebu stavkirke er bygget ca. 1220 e. Kr.
Den er en av 28 gjenværende stavkirker i
Norge, og en av de største. Kirken ble ombygd og utvidet på 1600-tallet, og står fortsatt på opprinnelig plass med bevart stavkonstruksjon. Kirken ligger i Oppland fylke,
ca. 60 km nord for Lillehammer.

2

Sollia kirke
© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

SOLLIA KIRKE
Sollia kirke er en tømmerkirke oppført av
byggmester Jon Jonsen i 1737. Kirken ligger
rett ved fylkesveg 219 mellom Atna i Østerdalen og Enden, og ved starten av Nasjonal
turistveg Rondane. Sollia kirke er rikt dekorert innvendig og en av landets vakreste og
best bevarte barokkirker.

3

Arkitekt for rasteplassen og fossehuset er
Lars Berge, LJB AS.
© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

ATNBRUFOSSEN VANNBRUKSMUSEUM OG FOSSEHUSET

Museet består av turbinhus, saghus, badstue, tørkehus, tømmerfløtningsanlegg,
smie og et lite kraftverk. Saga ved Atnbrua
ble modernisert i 1914, men har tradisjoner
tilbake til 1700-tallet. Fossehuset ligger
rett ved Vannbruksmuseet, og er verdt et
besøk!

Åpningstider på Fossehuset i 2016: 25.
juni til 14. august, kl 12:00-15:00 hver dag.
Fossedagene arrangeres første helga i september hvert år, og Fossehuset er åpent 1.
til 5. september.

4

Sohlbergplassen, arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

SOHLBERGPLASSEN
Sohlbergplassen ble tegnet av arkitekt
Carl-Viggo Hølmebakk og åpnet i 2008.
Fra utkikksplassen er det fantastisk utsikt
over Rondane. Det var fra dette området
Harald Sohlberg malte det kjente maleriet
«Vinternatt i fjellene», og arkitekten Hølmebakk ønsket å skape et sted langs vegen
hvor opplevelsen av Rondane-massivet ble
gjenskapt. Sohlbergplassen er kåret til ett
av Norges viktigste byggverk etter krigen
og har mottatt flere priser for god design og
materialbruk.

Følg med på www.rondanevegen.no for arrangementer på Fossehuset i 2016.
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1

Strømbu rasteplass, arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
© Foto: Jiri Havran/Statens Vegvesen

STRØMBU RASTEPLASS
Strømbu rasteplass ble designet av Carl-Viggo Hølmebakk og åpnet i 2008. Rasteplassen har takterrasse med benker, sitteområder, turistinformasjon, og flott utsikt over
Rondane. På rasteplassen er det også parkeringsplass og handikapvennlige toaletter.
Det er firmaet Rondane rast og info som
driver stedet, og de leier også ut sykler og
kanoer.

30

6

Landskapsarkitekt Inge Dahlman
© Foto: Helge Stikbakke / Statens Vegvesen

UTSIKTSPLASS VED
FOLLDAL GRUVER

Folldal Gruver er ett av Norges viktigste
tekniske industrielle kulturminner, med om
lag 70 godt bevarte bygg. Verket var i drift
fra 1748 til 1993 og leverte kobber, sink og
svovel. Brakker for arbeidere og direktørbolig med datidens luksus viser klasseskillet
i gruvesamfunnet. På nedsiden av gruveanlegget ligger en parkering med informasjon- og utsiktsplass. Infopunktet ble åpnet
i 2011. Landskapsarkitekt er Inge Dahlman,
Landskapsfabrikken.

7

Viewpoint Snøhetta, arkitektkontoret Snøhetta.
© Foto: Klaas van Ommeren

VIEWPOINT SNØHETTA
Viewpoint Snøhetta er en utsiktspaviljong
på Tverrfjellet i Dovre kommune. Bygget
er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, og
ble åpnet i 2011. Utsiktsbygget er oppført
på oppdrag fra Norsk Villreinsenter Nord.
Bygningen er oppført som en boks av stål,
med en stor glassflate mot Snøhettamassivet i nord, og en organisk og bølgende form
av massivt tre mot sør. Bygget ble kåret til
«Årets bygning i verden» i 2011, og verdt å
oppleve! Fra parkeringsplassen på Tverrfjellet er det 1,5 km. Åpner ca. 1. juni og stenger
ca. 31. oktober.

www.villrein.no
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Nasjonal turistveg Rondane med Muen i horisonten
© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

MUEN
Parker ved fylkesgrensa mellom Hedmark
og Oppland ved fylkesveg 27. Følg den bratte DNT-ruten. Belønningen på toppen er
utsikten.
Muen ligger rett ved fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet, i sørlige ytterkant av Nasjonal
turistveg Rondane. Fjellet dominerer landskapet langs det meste av denne vegstrekningen mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen.

2

Knappen
© Foto: Ole Nordahl

KNAPPEN
Parker ved Rondane Friluftssenter Rondetunet og følg skiltene. Turen tar en drøy time
og går oppover i middels tungt terreng. På
toppen er det fantastisk utsikt over Atnbrua
og Rondane.
Turen tar ca 1-1,5 timer.

3

Gamlevegen ved Hyrsa
© Foto: Roger Ellingsen/Statens Vegvesen

GAMLEVEGEN
VED HYRSA

Parker på parkeringsplassen langs fylkesveg 27 ved nordenden av Atnsjøen. Herfra
er det en lett rusletur oppe i lia over dagens
fylkesveg 27 ved grensa mellom Stor-Elvdal
og Folldal. Nordre del av stien er litt bratt og
steinete. Over Hyrsa er det to fine nye bruer,
og spesielt ved vårløsningen er det et spektakulært skue. Minneplaten over Aasmund
Olavsson Vinje kan ses.

4

Grimsdalen og Kattuglehø sett frå Bergsengsætre
© Foto: Hans Bergseng

GRIMSDALEN
Paradisrunden er en merket tursti fra parkeringsplassen oppe ved setrene ved Tollevshaugen i Grimsdalen. De DNT-merkede
stiene i Grimsdalen er utmerkede for både
fotturer og sykkelturer.
Turen er 3,5 km.

Turen tar ½ til 1 time.

Turen tar ca 90 minutter.
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1

Den restaurerte gamle Grimsa bru over Grimsa,
nederst i Grimsdalen i Folldal.
© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

FALLET OG
GRIMSDALSBOMMEN

Rett ved Fallet (Gamle Grimsa bru) og
Grimsdalsbommen (Fallfossen) er det to
små parkeringsplasser. Fra disse plassene
er det ideelt å ta korte vandreturer til Gamle
Grimsa bru og Fallfossen.
Den opprinnelige brua ble bygd i 1870, men
tatt ned i 2004 pga. råteskader. Den nye
brua ble åpnet 28. august 2005. Statens
Vegvesen har gitt bidrag til parkeringsplass
og tursti til brua som et tiltak i forbindelse
med Nasjonal turistveg Rondane.

6

Kroktjønna
© Foto: Åse Engvoll

7

Gortjønna med Storhøi i bakgrunnen.
© Foto: Tommy Kristoffersen

GRIMSBU OG
KROKTJØNNA

Forbi Kroktjønna i Grimsbu er det fine turstier fordi badeplassen og de nærliggende
tjernene. Like ved ligger også Stormoegga
Skiarena med flotte skiløyper på vinteren og
handikapvennlige asfalterte veier på sommeren.
Turen rundt Kroktjønna og de nærliggende
tjernene tar ca 2 timer med rolig gange.

FOLLDAL GRUVER
Fra Folldal Gruver går det fire rundturer av
forskjellig lengde. Turene går på traktorveger
og gode stier, og start og innkomst er ved gruva. Kart med gode beskrivelser av turene fås
på Folldal Gruver. Her er det vakker natur og
mulighet for små avstikkere med fantastisk
utsikt.
Turene tar fra 1 til 2,5 timer.
1
2
3
4
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3,1 km
4,2 km
8,7 km
11,3 km
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Trabelia Hyttegrend & Camping har beliggenhet opp mot høyfjellet i Ringebu, i hjerte
av Norge. Besøker du Trabelia kan du oppleve fantastisk natur ved å vandre, fiske, ri
eller ta deg en flott skitur.

I inngangspartiet til Rondane fra sør finner
du Lundes, midt i et variert og spennende
fjellterreng. På vinteren har vi velpreparerte langrennsløyper rett utenfor hyttene,
og sommerstid kan besøkende rusle etter
lite trafikkerte seterveger. De som vil ut på
langtur har milevis med godt oppmerkede
turstier inn i høyfjellet og Rondane Nasjonalpark.

Trabelia har praktiske hytter med god
standard. Alle hytter har dusj og toalett,
oppvaskmaskin og komfyr, alt nødvendig
kjøkkenutstyr, kaffetrakter og TV.
Campingplassen ligger på en gammel setervoll og har god plass til telt eller campingvogn. Det er inntil 50 plasser, alle med
strøm og og gjestene har tilgang til moderne toalettanlegg med badstu, og kjøkken
med oppvaskmaskin.

LUNDES TURISTHANDEL/BARNÅLA HYTTEGR.

Lundes har 20 flotte og velutstyrte hytter i
Norges flotteste turterreng. Vi har hytter for
mer enn 10 gjester, hytter for 5-10 gjester
og for 2-4 gjester.
© Foto: Lars Lundbakken

KIWI Minipris har faste lave priser, fulls-

ortiment vareutvalg og holder åpent hver
dag – året rundt. Hyttebutikken har alt som
trengs til hytta. Nevnes kan hytte- og kjøkkenutstyr, leker, klær, sports- og fiskeutstyr,
propan, parafin, ved med mer. Vi selger jakt
og fiskekort.
Lundekroa er vår kafé og bar. Kroa tilbyr
nystekt bakst, middag, småretter, varme og
kalde drikker, og har alle rettigheter. Vi leverer også catering direkte på hytta til deg.
Lundes tilbyr snøbrøyting, scootertransport (person- og varetransport), salg av
ved, propan og parafin, tilsyn av hytter og
salg av jord/torv.

Velkommen til Trabelia!

© Foto: Lundes

LUNDES TURISTHANDEL OG
BARNÅLA HYTTEGREND

TRABELIA HYTTEGREND
& CAMPING
© Foto: Lundes

2632 Venabygd
Telefon:
E-post:
Webside:

Rondevegen 770, 2632 Venabygd
Telefon:
E-post:

+47 61 28 40 75
post@trabelia.no
www.trabelia.no

Webside:

+47 61 28 40 43
booking@lundes.no
lundes@lundes.no
www.lundes.no

© Foto: Lars Lundbakken
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TRABELIA HYTTEGREND & CAMPING
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Venabu er et familiedrevet fjellhotell, kjent
for hjemmekoselig atmosfære og god,
norsk mat basert på lokale råvarer. Vi har
56 rom med dusj og wc, høystandard tømmerhytter fra 2 til 10 personer og spisesal
med panoramautsikt. DNT-medlemmer får
rabatt på ordinære rom med dusj/wc.
Naturen rundt Venabu er mild, men allikevel
spennende. Hotellet ligger midt i et viddelandskap omkranset med avrundede topper. Her er åpne vidder og fjelltopper, fosser
og elver, spennende kløfter og tjern. Det varierte fjellterrenget er perfekt for turer både

sommer og vinter, med mange oppmerkede stier og løyper.
Vi tilbereder maten fra bunnen av, og våre
kokker byr på spennende fisk-, kjøtt- og vegetarretter. Vi har varmretter og hjemmebakte kaker, og middagsbuffet hver kveld.
Vår spesialitet «Norsk Matbord – norsk tradisjonsmat og lokale oppskrifter» serverer vi
hver onsdag kl 18:30. I tillegg leverer vi mat
til alle anledninger.

DETTE KAN VÅRE GJESTER OPPLEVE
PÅ VENABU:
• Fjellturer med kjentmann utenfor allfarvei
fra juni til september
• Guidede rideturer for voksne og barn fra
19. juni til 9. oktober
• Fotokurs og workshops
• Skiutleie og guidede skiturer
• Yoga og massasje
• Peer Gynt-opplevelser
• Kano- og sykkelutleie

SPIDSBERGSETER RESORT RONDANE
På Venabygdsfjellet, innfallsporten til Rondane nasjonalpark, ligger tradisjonsrike
Spidsbergseter Resort Rondane. Familiedrevet gjennom generasjoner, med historie
hengende igjen i veggene. Kjent for sin særegne og personlige atmosfære, bygget for
å gi gjestene gode opplevelser og minner
for livet.
Spidsbergseter Resort Rondane består av
hotell, badeland, flere leilighets- og hytteanlegg, helårscamping og Spidsbergseter
Skisenter.
Hotellet tilbyr måltider basert på de beste
lokale råvarer. Bugnende frokost- og middagsbuffeter, lunsjer og festmiddager har i
mange år vært Spidsbergseters varemerke,
og er ofte grunnen til at gjestene kommer
igjen og igjen. Dette, sammen med fantastiske naturopplevelser, aktiviteter og komfortable boenheter, gjør Spidsbergseter til
et av fjell-Norges mest populære hoteller.

Du er velkommen til å kontakte oss for mer
informasjon.

ANDRE FASILITETER:
• Overnatting for 230 personer i hotellrom,
hytter og leiligheter, alle med flatskjerm
TV, WIFI på hotellrommene
• Nordlyset Restaurant
• Fjellrypa Gave & Interiør
• Villreinen Cafè & Bar – ala carte
• Aquavitfjøset – verdens eneste, med over
75 sorter av den edle drikken
• Karlsvogna Fjellbad – innendørs badeland
• Lekerom for de minste
• Utleie av sykler, båter, kanoer, trøbåter
• Kurs og konferanseavdeling
• 140 km med skiløyper rett utenfor døren
• Spidsbergseter Skisenter med 2 heiser
og 3 nedfarter
• Turstier
• Nærhet til landsbyen Ringebu og flere
spesialbutikker
• Helårscamping

© Foto: Ian Brodie

© Foto: Venabu Fjellhotell

VENABU FJELLHOTELL

SPIDSBERGSETER RESORT
RONDANE

Rondevegen 860, 2632 Venabygd

Flaksjølivegen 82, 2632 Venabygd

Telefon:
E-post:
Webside:

Telefon:
E-post:
Webside:

+47 61 29 32 00 / +47 913 53 881
venabu@venabu.no
www.venabu.no
© Foto: Venabu Fjellhotell
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+47 61 28 40 00
booking@spidsbergseter.no
www.spidsbergseter.no

© Foto: Per Eide
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anlegg med dusj og toalett. I tillegg har vi
plasser for telt/lavvo, campingvogner og
bobiler.
Du vil føle deg velkommen som gjest hos
Mari-Anne og Erik Hemli.

Solhaug Camping
© Foto: H.J. van Ommeren

Ringebuvegen 66, 2477 Sollia
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 901 24 960 (Mari-Anne)
+47 901 23 753 (Erik)
mahemli7@gmail.com
www.solhaugcamping-sollia.no
Solhaug Camping
© Foto: H.J. van Ommeren

O V E R N AT T I N G
Hyttetype 1, 18 m², 4 pers, 1 soverom

1 natt

1 uke

500

3200

750

4600

Pris sluttrengjøring kr 100
Hyttetype 2, 48 m², 5 pers, 2 soverom

Hotell rommene er koselig innredet og alle
har eget bad. Bor du på en av de laftede
hyttene, så har du mer plass og kan lage
din egen mat og kose deg foran peisovnen
i ro og fred. Veden står stablet utenfor hyttedøren og det er bare å forsyne seg! På
morgenen ønsker vi velkommen til en deilig
frokost før dere starter på dagens aktiviteter! Har du lyst på en matpakke, så smører
vi den gjerne for deg. En 3-retters middag
av lokale råvarer gjør godt etter en lang dag
ute i frisk luft! Det er snorløst internett over

O V E R N AT T I N G

Pris sluttrengjøring kr 200

42

hele området. Vi ønsker deg velkommen og
vil gjøre vårt beste for at du skal trives!
Cecilie og Christoph gleder seg over ditt
besøk!

7

Rondane Gjestegård er et lite og sjarmerende hotell med ti dobbeltrom og ti laftede
hytter. For oss er det en del av gleden ved å
drive og eie stedet at vi er der for gjestene
våre og gir dem det lille ekstra. Vi hjelper
deg gjerne med å planlegge kano- sykkelog fisketurer. Kanskje høres en moskussafari spennende ut?

Vi har 5 trivelige hytter på 18 m² uten dusj/
toalett og 1 hytte på 48 m² med dusj/toalett. Campingplassen har et godt sanitær-

SOLHAUG CAMPING

Rondane Gjestegård ligger i deilige Sollia, ca.
780 meter over havet, med Rondane nasjonalpark som nærmeste nabo. Her er det godt
å være, enten du skal på ferie eller er på gjennomreise, vi ligger midt i smørøyet, mellom
Trondheim og Oslo.

OVERNATTING

RONDANE GJESTEGÅRD

Rondane Gjestegård
© Foto: H.J. van Ommeren

RONDANE GJESTEGÅRD
Rondeveien 34, 2477 Sollia
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 46 37 20 / +47 478 62 218
post@rondanegjestegaard.no
www.rondanegjestegaard.no

Per natt

Campingvogn

160

Per person i dobbeltrom m/dusj og toalett, inkl. frokost

Fra 525

Bobil

150

Tillegg for enkeltrom

Fra 325

Telt

100

Hytte for opptil 2 personer, inkl. dusj og toalett

Fra 650

Lavvo (+ kr 20 per person over 4 personer)

100

Hytte for opptil 5 personer, inkl. dusj og toalett

Fra 850

Leie av strøm pr. enhet
Sengesett kan leies ved forespørsel

40

Leie sengesett per person kr 125 (gjelder kun hyttene)
Evt. sluttrengjøring ved avreise, kr 650 (gjelder kun hyttene)

PRISER

Solhaug er en hyggelig, familiedrevet campingplass som ligger i idylliske omgivelser
ved Nasjonal turistveg Rondane. Campingplassen er åpen hele året. På sommeren kan
du fiske, ta deg en fin fjelltur eller bare nyte
stillheten, og på campingplassen er grillhytta gjestenes naturlige samlingspunkt.
Vinterstid kan du gå rett ut i skiløypene eller
du kan isfiske, og selvfølgelig oppleve snø!

PRISER

OVERNATTING
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SOLHAUG CAMPING
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av kjøkkenutstyr, rengjøringsmidler, kluter,
toalettpapir, dyner og puter.
Vi gleder oss til å treffe dere.

NORDRE BRÆND

OVERNATTING

Rondetunet er et friluftsparadis i et helt unikt
fjellområde ved Rondane nasjonalpark. Ved
hyttene ligger sentralbygningene med en utstyrsbutikk, turistinformasjon og en hyggelig kafé. Rondetunet er en utmerket base for
turgåing, kanoturer, sykling, terrengsykling,
fiske og fotografering, samt jakt på høsten
og skiturer på vinteren.

Nordre Brænd er bygget på slutten av
1700-tallet og allerede ved ankomst vil byggestilen fortelle deg noe om gårdens historie. Gården kom inn i familien Brænds eie i
1845 og nå viderefører den sjuende generasjonen gardens drift og lange tradisjoner.

9

Nordre Brænd er en moderne, økologisk drevet gard hvor du finner sauer, høner, hester,
hunder og katter. Og vil du vite hvordan god
mat begynner, så forteller vertskapet gjerne litt
om dette og mye mere.

Gjestene kan overnatte i hyggelige og enkle
hytter, eller i eget telt eller autocamp ved
siden av den store bålhytten. Hyttene har
bad, toalett, kjøkken – med det du trenger

Velkommen til en tradisjonsrik, ordentlig
bondegård hvor du kommer til å trives fra
første stund.

RONDANE FRILUFTSSENTER
RONDETUNET
Rondeveien 593, 2477 Sollia
Telefon:
E-post:
Webside:

Nordre Brænd
© Foto: H.J. van Ommeren

+47 904 15 149
info@rondetunet.no
www.rondetunet.no
Rondetunet
© Foto: Rondetunet

NORDRE BRÆND
Rondeveien 792, 2477 Sollia
Per natt

1 uke

20 m², 1 soverom, 2 sengeplasser (Obs, ikke dusj/toalett)

390

2340

33 m², 1-2 soverom med køyer, dusj og toalett, 4 sengeplasser

600

3600

62 m², 2 soverom, dusj og toalett, 6 sengeplasser

760

4560

55 m², separat beliggende med terrasse, 2 soverom, dusj og toalett, 4 sengeplasser

44

900

5400

65 m², 3 soverom, dusj og toalett, 10 sengeplasser

1100

6600

110 m², gruppe-/kurshytte, 5 soverom, dusj og toalett, opptil 16 personer

1400

8400

Telefon:
E-post:
Webside:

+47 970 06 425
olaogeiny@gmail.com
www.sollianatur.no

© Foto: Nordre Brænd

O V E R N AT T I N G

Per natt

Telt, campingbil og campingvogn, kr 125 per person (barn under 10 år gratis) inkl.

Pannhuset, 3 senger og 1 hems, kjøkkenkrok og eget bad(pris inkludert vask)

850

bruk av strøm, campingkjøkken, dusj og toalett.

Borgen (Hamsuns Skriverstue), 2 senger og stor hems, gassbluss for koking og steking, ikke

500

Sluttrengjøring kan kjøpes fra kr 450

innlagt strøm og vann (pris inkludert vask)

Sengetøy kan leies, kr 75 per person

Leie sengesett per person kr 100

PRISER

O V E R N AT T I N G

PRISER

OVERNATTING
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RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET
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RONDANE UTLEIE
Amperhaugen har blitt tildelt det norske
kvalitetsmerket Olavsrosa for gardsmiljøet
og vertskapets enestående evne til formidling. Sjå www.olavsrosa.no og www.
kulturarv.no

2 UTLEIEENHETER
Låvestua har 2 soverom, 1 himmelseng
med 2 madrasser 200x75 cm, 1 himmelseng med 4 madrasser 200x75 cm. Dagligstue med kjøkkenkrok. 55 m² over 1,5 etasje.

Østerdalstua er nyrestaurert med stue,

OVERNATTING

Amperhaugen Gård er en malerisk og verneverdig gammel gard med Rondane som
nabo. Her vil du møte en fin kombinasjon av
norsk trekultur og østerdalsk gjestfrihet. Garden ligger i et flott kulturlandskap og med et
mektig naturlandskap. Du får oppleve gras på
taket og ro i sjelen!

Rondane Utleie ligger like ved Nasjonal
turistveg Rondane og fylkesvei 27. Det er
9 km til Atnbrua og 33 km til Folldal, og
praktfull utsikt mot Rondane. Vi har 2 gode
hytteleiligheter med plass til 8 personer i
hver leilighet. Sammen passer leilighetene
for grupper opptil 20 personer. Kontakt oss
for leie av peisestue og badstue.

11

Vi leier ut kanoer og sykler. Fra leilighetene
har du et flott utgangspunkt for turer i Rondane og Alvdal Vestfjell. Spør oss gjerne
om turtips og de gode fiskemulighetene i
nærheten. For mer informasjon om utleie,
se side 10.

Amperhaugen Gård
© Foto: H.J. van Ommeren

kjøkken, bad og 1 soverom med dobbeltseng. Seng i stua i tillegg. 60 m².
Begge enhetene ligger adskilt. Ingen TV,
men gratis tilgang til internett. Mulighet for
å bestille sauna. Kort vei til butikk.

Rondane Utleie
© Foto: H.J. van Ommeren

AMPERHAUGEN
Lyngstadveien 32, 2477 Sollia

RONDANE UTLEIE

+47 907 51 833
jo@sollia.net
www.mangesysler.no

Rondeveien 1589, 2477 Sollia

Amperhaugen Gård
© Foto: H.J. van Ommeren

O V E R N AT T I N G
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Rondane Utleie
© Foto: H.J. van Ommeren

Telefon:
E-post:

+47 62 46 08 33 / +47 905 92 734
lavikinge@gmail.com

3 netter

4 netter

1 uke

O V E R N AT T I N G

1 natt

3 netter

Låvestua

1750

2100

3600

Leilighet 1, 50 m², 2 soverom, pris for 2-4 personer

700

1890

3590

Østerdalsstua

1500

1750

3200

Leilighet 2, 50 m², 2 soverom, pris for 5-8 personer

800

2160

4250

Leie sengesett per person kr 100

Leie sengesett kr 100 per sett

Evt. sluttrengjøring kr 300

Evt. pris sluttrengjøring kr 300

1 uke

PRISER

Telefon:
E-post:
Webside:

PRISER

OVERNATTING
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AMPERHAUGEN
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Breisjøseter Turisthytte ligger i Alvdal Vestfjell, fjellområdet mellom Østerdalen og
Rondane. Turisthytta er knyttet til DNT og
ligger midt i DNT sitt stinett og kvisteruter.
Beliggenheten passer utmerket til mennesker i alle aldre, og er et ypperlig utgangspunkt for å bestige Storsølnkletten og for
turer til Korsberghytta og Storgrytdalseter.
Ut.no`s lesere stemte i 2014 fram Breisjøseter Turisthytte som «Norges artigste
barnehytte».

Det store høydepunktet i 2016 er selvfølgelig Breisjøfestivalen. Det starter så smått på
kvelden 15. juli. Selve festivalen er 16. juli,
og folkrockbandet Lomsk spiller. For program, se hjemmesiden vår.
Vi følger DNT sine priser for overnatting.
For mer informasjon, se www.turistforeningen.no
Velkommen til oss!

Skal du feire bursdag, bryllup eller kanskje
ha med bedriften på en samling? Breisjøseter Turisthytte er et fint sted å arrangere
private arrangementer. Vi kan ta imot selskaper på opptil 50 personer.

15

Frå Nedre Dørålseter har du eit ypperleg
utgangspunkt for turar i nasjonalparken,
eit storslått høgfjellandskap med hele 10
toppar over 2000 meter. Du kan velge dagsturar eller lengre turar av ymse vanskelegheitsgrad. Vil du ha ein familievenleg tur,
strekkjer den frodige Dørålsdalen seg ei mil
innover frå sætra, og her går du langs elvar
og vatn omkransa av toppar på båe sider.
Dalen er et unikt geologisk område og har
mange fiskemuligheter.

© Foto: Nedre Dørålseter Turisthytte

Vår oppgåve er å leggje til rette for eit triveleg opphald for gjestane våre. Vi vil ynskje
deg velkomen som gjest i fjellheimen, anten
du bur fast hjå oss nokre dagar, kjem vandrande eller berre vil stikke innom og nyte litt
fjellro over ein kaffekopp.

Brehaug Matopplevelser ved Håkon Magne
Skjøren arrangerer gourmetaftener på Breisjøseter. Fortellinger og forklaringer mellom
rettene gjør dette til en helt unik opplevelse.
Arrangementet må forhåndsbestilles.

Åpningstider: 17/6 til 10/9.
Pris: Kr 890 per person per døgn. Prisen
inkluderer overnatting, tre retters middag og
frokostbuffet. Vi har tre hytter med 10 rom
og tilsammen 25 senger og det er samme
pris uansett rom/hytte.

BREISJØSETER TURISTHYTTE
Alvdal Vestfjell, 2480 Folldal
+47 62 49 39 17 / +47 970 69 836
fjellet@breisjoseter.no
www.breisjoseter.no

Velkommen til Nedre Dørålseter Turisthytte.
Trond & Elin Stordal
© Foto: Breisjøseter Turisthytte
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Nedre Dørålseter Turisthytte ligg heilt inntil
Rondane nasjonalpark, den fyrste nasjonalparken i Norge. Vi har 3 hytter med 10 rom
og til sammen 25 senger, og spisesalen har
40 plasser.
© Foto: Nedre Dørålseter Turisthytte

På sommeren kan våre gjester fiske og gå
fjellturer, og på vinteren kan de isfiske, kite
og gå korte og lange skiturer.

Telefon:
E-post:
Webside:

NEDRE DØRÅLSETER TURISTHYTTE

OVERNATTING

OVERNATTING

12

BREISJØSETER TURISTHYTTE

© Foto: Nedre Dørålseter Turisthytte

NEDRE DØRÅLSETER
TURISTHYTTE
2580 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 913 36 478
post@doralseter.no
www.doralseter.no

Din heim i fjellheimen!

49

Gården ligger like ved Nasjonal turistveg
Rondane, og er et glimrende utgangspunkt
for turer i Grimsdalen, i Rondane Nasjonalpark og i Dovrefjell Nasjonalpark. Gården
er ca. 250 år gammel, og tilbyr overnatting
med alle fasiliteter.

OVERNATTING

Fallet Nordre er en liten, flott turistbedrift
som ligger i enden av Grimsdalen i Folldal
kommune.

ring og hundekjøring. Se mer på våre hjemmesider www.falletnordre.no
Vi har sengeplasser for 25-30 personer
totalt. For flere detaljer, se gårdens hjemmeside eller ring det trivelige vertskapet på
gården.

18

På gården har vi ca 1.200 sauer sommerstid, samt hunder og hester. Våre gjester har
tilgang på en lang rekke aktivitetsmuligheter og severdigheter i umiddelbar nærhet
av gården: Fallfossen, fotturer i Rondanes
mektige fjell, fiske, jakt, elvesport, fjellklat-

FALLET NORDRE
Fallet Nordre, 2480 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 922 42 978 / +47 452 12 390
post@falletnordre.no
www.falletnordre.no
© Foto: Fallet Nordre

O V E R N AT T I N G

PRISER

OVERNATTING
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FALLET NORDRE
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1 natt

1 uke

Stabbur, leilighet, 70 m2, 3 soverom, 6 senger, bad/WC

650

4250

Eldhus, leies ut i tilknytning til det store stabburet, 4 senger

400

Gammelhuset, 6-8 sengeplasser, bad/WC

800

4200

Lite stabbur, 2 senger, 1 soverom

400

2200

Setra i Einunndalen, hovedhus og anneks, 4 senger pr. bygg (min. 3 netter)

750

4200

Leie sengesett per person kr 100
Evt. sluttrengjøring, stor leilighet i stabbur og Gammelhuset kr 400

Fallfossen
© Foto: Hans Martin Bjørkeng
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Gruvekroa kafé ligger sentralt inne på gruveområdet, og deler huset med museet og
nasjonalparksenteret. Kafeen er åpen hver
sommer og i påsken. Her serveres god
norsk mat. Stedet har en kapasitet på ca
100 personer, er godt egnet til selskaper
og har gode konferansemuligheter til ca 60
personer.

Åpningstider: Påsken 23.03-27.03
Sommer 18.06-31.08 kl 11-18.

GRUVEKROA TILBYR 3 TYPER
OVERNATTING
• Rallarstua er en modernisert arbeiderbrakke.
• Direksjonsboligen er fra 1910.
• Hus 16 er den gamle kontorbygningen på
verket.

I gardsrestauranten får du servert norsk
tradisjonsmat og internasjonale/orientalske retter (ved forhåndsbestilling).
Vi leier ut Eldhuset, Kårboligen, Rondane
Hytte og Stabburet på gården. Totalt er det
24 sengeplasser på gården. I tillegg leier
vi ut Setra i Kakkeldalen og Meløybua i Einunndalen.

GRUVEKROA
Verket, 2480 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:

Løkken Fjellgård i Folldal er fra 1753, og ble
i perioden 1994 til 2000 restaurert tilbake til
gammel stil. Gården har en unik beliggenhet på 800 meter over havet, med bygda
under seg og panoramautsikt mot Rondane
nasjonalpark.
På gården kan du oppleve mange slags
spesielle husdyr og vi tilbyr våre gjester aktiviteter som hundekjøring, jakt, paragliding
(ta med utstyr selv, så kjører vi og guider
dere), ridning og terrengsyklling. Vi har 15
sykler og hjelmer til utleie.

© Foto: Tommy Kristoffersen

+47 62 49 00 89 / +47 974 97 249
gruvekroa@folldalgruver.no
www.folldalgruver.no
Direksjonsboligen
© Foto: Tommy Kristoffersen

Rallarstua: Dusj og toalett i gangen, 7 soverom, 21 sengeplasser,

1 natt

2 netter

3 netter

370

590

810

felles stue/oppholdsrom, TV og stereo, spiseplass, passer fint
for selvhushold.
Direksjonsboligen: Dusj og toalett i gangen, 8 soverom, 14
sengeplasser, koselig peisestue med plass til ca. 35 personer,

470
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ideell for selvhushold. Kan kun bookes ved henvendelse til
Gruvekroa.

© Foto: Løkken Fjellgård

LØKKEN FJELLGÅRD
2580 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 49 00 72 / +47 977 61 928
+47 472 85 496
post@lokkenfjellgard.com
www.lokkenfjellgard.com

790

1090

1 soverom, 2 sengeplasser (hver 1,2 m), bad m/WC og dusj, oppholdsrom/fullt utstyrt
kjøkken.

Kårboligen:

80 m², 2 soverom, 7 senger, bad m/WC og dusj, kjøkken m/komfyr, TV.

Rondane hytte:

2 soverom, 11 sengeplasser, hems, bad m/WC og dusj, tilrettelagt for rullestolbrukere.

Stabburet:

Oppholdsrom, minikjøkken, bad m/dusj og WC. Øvre etasje har 1 soverom med 2
dobbeltsenger og en sovesofa for 2 personer.

Setra:

Setra i Kakelldalen har kjøkken, 2 soverom med køyesenger, vedfyring og utedo, ikke
varmt vann inne på setra. Bomveg.

muligheter for selvhushold
Hus 16: Dusj og toalett i gangen, 6 soverom, 21 sengeplasser,

19

O V E R N AT T I N G
Eldhuset:

O V E R N AT T I N G

OVERNATTING

LØKKEN FJELLGÅRD

Meløybua:

Bua ligger midt i et fuglereservat i Einunndalen. Et enkeltrom med 2 senger, et bord
og en vedovn.

For pris og tilgjengelighet se på vår hjemmeside www.lokkenfjellgard.com

PRISER

Folldal Gruver er et nasjonalt teknisk kulturminne. Gruvesamfunnet som ble bygget i
1906 står fremdeles intakt og godt bevart.
Se egen side om Folldal Gruver.

PRISER

OVERNATTING
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GRUVEKROA
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Gjestene overnatter i miljø fra oldemors tid
med laftete vegger og smårutete vinduer
med blondegardiner, men også tilpasset
dagens standard. Ved forhåndsbestilling
serverer vi tradisjonsrik middag laget av
lokale råvarer.

ROMSDALSSETRA

Informasjon om våre kjøreturer finner du på
side 21. Velkommen til Gards!

Romsdalssetra ligger i Norges lengste seterdal Einunndalen.
Romsdalssetra tilbyr overnatting i tre små
seterhus. Det å sovne inn i fjellufta med ei
ro i sjela en kanskje ikke finner i det hverdagslige maset rundt oss, for så å våkne
opp med kubjølla som vekkerklokke, er noe
av det vi trives godt med – og vi tror du også
vil gjøre det.
Du kan være med og lage din egen ost, soingrøt, gomme, skjørost og rømme. Vi tilbyr

også en lærerik og spennende stund når vi
tar fjøsstellet. Romsdalssetra er et flott utgangspunkt for fjell- og sykkelturer, og for
ørretfiske i elva Einunna.

Åpningstider: I seterkafeen kan du få servert måltider og kjøpe med deg seterkost
hjem. Vi holder åpent i juli og august. Kontakt oss for nærmere informasjon.
Vi på Romsdalssetra gjelder oss til å se deg
og ønsker velkommen til fjells.

Kvebergsøya Gard
© Foto: Eris Davids

KVEBERGSØYA GARD
2482 Grimsbu

© Foto: Romsdalssetra

+47 416 13 941 / +47 952 41 571
post@kvebergsoeya.com
www.kvebergsoeya.com

ROMSDALSSETRA

Kvebergsøya Gard
© Foto: Volker Davids

O V E R N AT T I N G

Einunndalen, 2580 Folldal
Telefon:
E-post:

Per natt

Rom i 2. etasje i hovedhuset, inkl. frokost
Dobbeltrom med bad

750

2-sengsrom/twin

600

Familierom for 3-4 personer

500

Enkeltromstillegg

200

© Foto: Romsdalssetra

O V E R N AT T I N G

1 natt

Seter, 1 soverom, kjøkken og stue, 5 sengeplasser

700

Hytte, 2 sengeplasser, alt i ett rom

500

klær og sluttrengjøring. Hytta har bad og kjøkkenkrok

Bu, 2 sengeplasser, kan brukes som soverom til setra eller helt enkel overnatting

100

Vi gir 10% rabatt ved minimum 3 netters opphold etter nærmere avtale.

Leie av sengesett per person kr 50

Priser gjelder per person og er inkl. frokost, oppredde senger og handklær.

54

+47 473 69 819 / +47 478 55 205
gunn.kjolhaug@fjellnett.no
tuvan@online.no

Hytta «Eldhus» for 2 voksne +1-2 barn, ved minimum 2 netter. Inkl. oppredde senger, hand-

1200

PRISER

Telefon:
E-post:
Webside:

55

OVERNATTING

Kvebergsøya Gard er en tradisjonsrik gard
i full drift ved foten av Rondane Nasjonalpark, omkranset av eng, elv, skog og lett
tilgjengelige fjell. Et ideelt utgangspunkt for
turer i fjellet til fots, med sykkel, på hesteryggen eller med hest og vogn og for fiske
og fluefiske.

PRISER

OVERNATTING

20

KVEBERGSØYA GARD
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Vi ønsker at du skal føle deg som hjemme
på gården vår. Hovedbygningen er nylig renovert med nye bad og nytt interiør. Vi har
spisestue, salong, TV-stue og et delikat dusjanlegg.

12., 13. og 14. generasjon ønsker deg velkommen til Hjerkinn Fjellstue på Dovrefjell,
1000 m.o.h. Vi har vært her siden 1600-tallet
og er dermed Norges eldste familiebedrift.
Heldigvis er husene nyere, slik at du får moderne komfort når du bor hos oss. Vi tilbyr
lyse gjesterom med utsikt til hester på beite,
dype sofaer og peiskos i salongen, og god
norsk mat.

Våre gjester får servert frokostbuffet, lunsj
og middag. Alle samles rundt langbordet i
spisestua til måltidene. Opplev gårdslivet
vårt med hunder, katter, kaniner, lamaer og
våre 80 islandshester.

Fjellstua ligger på Norges Tak, solvendt til
ved tregrensen, med flott turterreng rett
utenfor døren. Det er kort vei til både «Viewpoint Snøhetta» og majestetiske Snøhetta, 2286 m.o.h.

Kvistli
© Foto: H.J van Ommeren

Av aktiviteter tilbyr vi kano- og båtutleiemoskussafarier, hundekjøring og rideturer.

KVISTLI ISLANDSHESTER

HJERKINN FJELLSTUE
& FJELLRIDNING
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 920 37 398 (Anne Ma)
+47 924 62 635 (Morten)
post@kvistli.no
www.kvistli.no

O V E R N AT T I N G
O V E R N AT T I N G
Familierom (ved minst 3 personer), inkl. frokost, per person

+47 61 21 51 00 / +47 940 50 429
fjellstua@hjerkinn.no
www.hjerkinn.no

© Foto: Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning

Kvistli
© Foto: H.J van Ommeren

Per natt
fra 350

Per natt

Rom med dusj/toalett
Per person i dobbeltrom inkl. frokost

698

Dobbeltrom, inkl. frokost, per person

450

Tillegg for enkeltrom

397

Singelrom, inkl. frokost, per person

750

Leiligheter/familierom, selvhushold

850

Leilighet, 1 soverom, 3 sengeplasser

1300

1050

Leilighet, 2 soverom, 6 sengeplasser

1600

Dobbelt/flersengsrom (ved minimum 2 netter), inkl. full pensjon, per person
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© Foto: Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning

Singelrom (ved minimum 2 netter), inkl. full pensjon, per person
Leie av sengesett kr 150

Leie av sengesett per person (sengetrekk + 2 håndklær) kr 135

Leie av håndkle kr 30

Sluttrengjøring kr 500

PRISER

E-post:
Webside:

23

Dovrefjell, 2661 Hjerkinn

2584 Dalholen
Telefon:

OVERNATTING

HJERKINN FJELLSTUE & FJELLRIDNING

Kvistli gård har god og hjemmekoselig atmosfære og tilbyr enkeltrom, dobbeltrom og
familierom.

PRISER

OVERNATTING
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KVISTLI ISLANDSHESTER
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OVERNATTING

OVERNATTING

32

32

© Foto: Jarle Wæhler/Statens Vegvesen
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Alvdal kommune
Alvdal er ei fjellbygd i Nord Østerdal, ca 30 mil nord for Oslo og 20 mil sør
for Trondheim. Kommunevåpenet symboliserer skiløpingens betydning i området, og kommunens slagord er «Der det vanskelige er en bagatell og det
umulige er en utfordring.

Basisnæringa er jordbruk med hovedvekt på
mjølk- og kjøttproduksjon. Men industri- og
servicenæring har også stor betydning for
lokalsamfunnet. Det er korte avstander til
barnehage, skoler, butikker og kommunesenter.
Mangfoldet av lag og foreninger er stort og
bidrar til å skape gode nettverk.
Landskapet er åpent og vennlig og innbyr til
friluftsliv, sommer som vinter. Alvdal Vestfjell er et populært område for fotturister.
Tron er med sine 1.666 moh. et ruvende
landemerke, med bilveg til topps om sommeren, enestående utsikt og mangfoldig
fjellflora. Helt sør i bygda ligger Jutulhogget, et av Nord-Europas største canyon,
utformet under siste istid.

Kjell Aukrust er vokst opp i Alvdal, og han
har gitt sitt livsverk til barndomsbygda. På
Steia som er kommunsenteret, står Kjell
Aukrust, Solan og Ludvig og skuer utover
bygda, skulpturert av billeghoggeren Nils
Aas. Litt lenger nord, langs Rv 3, finner du
Aukrustsenteret, tegnet av prof. arkitekt
Sverre Fehn.
Det er gode forbindelser til Oslo og Trondheim på Rv 3 som går gjennom bygda og
vestover på Rv 29 gjennom Folldal til Hjerkinn. Tog til Oslo Lufthavn Gardermoen,
Oslo og Trondheim (Rørosbanen). Daglige
bussforbindelser mellom Oslo og Trondheim.

ALVDAL KOMMUNE
2560 Alvdal
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 48 90 00
postmottak@alvdal.kommune.no
www.alvdal.kommune.no

Alvdalsbygda med Tronfjell (1667 moh.) i bakgrunnen.
© Foto: Ivar Thoresen
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Folldal kommune
Fjellbygda Folldal strekker seg mellom Østerdalen og Dovrefjell-platået. Området har et tørt og stabilt innlandsklima, og med rike muligheter for et variert
friluftsliv året rundt.

Folldal har Norges høyest beliggende kommunesenter – trappa på kommunehuset er
712,5 meter over havet! Kommunens areal
er 1.275 km², og har i underkant av 1.600
innbyggere. Folldal grenser mot tre kommuner i Hedmark; Alvdal, Tynset og Stor-Elvdal,
samt mot Sør-Fron, Sel og Dovre i Oppland
fylke, og Oppdal i Sør-Trøndelag fylke. De
kommunale tjenestene er godt utbygde,
med grunnskole i nytt bygg, full barnehagedekning og bo- og servicesenter for eldre.

Folldal Verks gruver på Dovrefjell ble nedlagt i 1993, og med det var nær 250 års
gruvedrift en saga blott. Gruvehistorikken,
med tilflytting av folk fra inn- og utland, har
gitt kommunen verdifulle impulser utenfra.
Folldal er derfor et åpent og inkluderende
samfunn, positivt nysgjerrig på nye sambygdinger.
Ta kontakt med kommunens servicekontor
dersom du ønsker å få vite mer om muligheter for jobb og bolig.

Det er et aktivt kulturliv i bygda, med mange lag og foreninger, og Folldal kommune
driver kino og en kulturskole som regnes
som en av de beste i regionen. Bygda har
et allsidig næringsliv, med ei levende landbruksnæring ved siden av turisme, handel,
service og vareproduksjon.

FOLLDAL KOMMUNE
2580 Folldal
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 49 10 00
postmottak@folldal.kommune.no
www.folldal.kommune.no

Folldal
© Foto: Tommy Kristoffersen
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Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen og midt i mellom Oslo og Trondheim. Riksvei 3 – Østerdalsveien – er i dag den raskeste vegforbindelsen mellom de to byene.

Kommunen har ca. 2600 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommune/og handelssenteret Koppang – med skoler, barnehager, helsesenter, kaféer, bank og et stort
mangfold av forretninger som kan betjene
de fleste behov.

SKOLEKOMMUNE
Full barnehagedekning, et godt skoletilbud og varierte fritidsmuligheter gir gode
oppvekstsvilkår i Stor-Elvdal. Kommunen
har videregående skole, og ved Glommas
bredd på Evenstad er det en avdeling av
Høgskolen i Hedmark med studietilbud
innen skog- og utmarksfag.

Det varierte landskapet bestående av skog,
fjell, sjøer og elver innbyr til jakt, fiske og friluftsliv av forskjellige slag. Fjellbygda Sollia
er inngangsporten til Rondane og en del av
Nasjonal turistveg Rondane.
Velkommen til Stor-Elvdal!
Ei bygd for naturglade mennesker! Ta kontakt! Vi vil gjerne hjelpe deg.

NÆRINGSLIVET
Stor-Elvdal har et bredt sammensatt næringsliv med blant annet Moelven Østerdalsbruket, Ringnes, Imsdal, flere håndverksbedrifter og et godt utvalg av butikker.
Med over 2.300 hytter er Stor-Elvdal en stor
hyttekommune, og har attraktive hyttefelt i
flere fjellområder i bygda.

RIKT KULTURLIV OG FLOTT NATUR
Stor-Elvdal har et rikt kulturliv, og kan lokke
med eget idrettsanlegg, fritidsklubb, treningssenter, kino, kulturhus og idrettshall.
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STOR-ELVDAL KOMMUNE
Storgata 120, 2480 Koppang
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 62 46 46 00
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
www.stor-elvdal.kommune.no
© Foto: Stor-Elvdal kommune
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Ringebu kommune
Ringebu ligger i hjertet av Gudbrandsdalen. Kommunen har ca 4.500 innbyggere, og er en kommune med vakker natur, variert næringsliv og rikt kulturliv.

Ringebu kommune ligger på Østlandet, i
Oppland fylke, omtrent midt mellom Oslo
og Trondheim. Kommunen har stort areal
(1.228,8 km²) og 60% av arealet ligger høyere enn 900 meter over havet. Som innfallsport til Rondane, har mennesker gjennom
generasjoner lært seg å sette pris på de
naturkvaliteter disse områdene byr på. Beliggenheten og naturen har gjort Ringebu til
en attraktiv hyttekommune som i dag har
flere tusen fritidsboliger.
Kommunen har to tettsteder: Ringebu (Vålebru) og Fåvang. Ringebu er kommunens
administrasjonssenter og blir ofte kalt Norges minste by. Her finner du et tradisjonsrikt handelssentrum, bymessig planlagt og
grunnlagt i 1899. Ringebu ble tildelt Statens
Bymiljøpris i 2011.

Venabygdsfjellet, langs fylkesveg 27, er viden kjent som attraktivt fjellområde for turister og hyttefolk. Et fantastisk turterreng,
både sommer og vinter, som strekker seg
helt inn i Rondane nasjonalpark. Området
ligger på østsiden av Gudbrandsdalslågen
og huser også en betydelig villreinstamme.
Kvitfjell, på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, ble etablert som destinasjon i forbindelse med de olympiske vinterleker i 1994.
Rundt det enorme og moderne Kvitfjell
alpinanlegg er det etablert store områder
med fritidseiendommer og aktivitetstilbud
som strekker seg fra turløyper i fjellet til
ridning m.m.
Ringebu stavkirke ble bygget rundt år
1.220. Den er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og en av de største.
Sammen med Ringebu Prestegard (som i
dag huser Weidemannsamlingen) og Gildesvollen er dette kommunens tusenårssted.

RINGEBU KOMMUNE
Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
Telefon:
E-post:
Webside:

+47 61 28 30 00
post@ringebu-kommune.no
www.ringebu-kommune.no

Ringebu Stavkirke
© Foto: Wikimedia
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RONDANEVEGEN.NO
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