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VELKOMMEN TIL  
NASJONAL TURISTVEG RONDANE 2019
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Velkommen til 
Nasjonal turistveg Rondane

OLAVSROSA
Logoen til Olavsrosa vises på sidene til de bedriftene som har mottatt dette 
kvalitetsmerket på Norsk Kulturarv. Les mer på Olavsrosa.no

Norge har 18 Nasjonale turistveger. Denne reisehåndboken vil hjelpe deg til å planlegge 
hvor du kan bo og hva du kan oppleve langs Nasjonal turistveg Rondane. Alle presenterte 
bedfrifter er lokalisert langs Nasjonal turistveg Rondane og tilførselsveiene fra Ringebu, 
Atna, Hjerkinn og Alvdal. Ta en titt på Rondanevegen.no og vår facebookside for mer infor-
masjon. Velkommen til vårt flotte område.
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TOGSTASJONER
Ringebu, Atna, Dombås, Hjerkinn og Alvdal.
For ruteopplysninger: Nsb.no 
eller tlf +47 815 00 888 / +47 61 05 19 10
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S RUTEOPPLYSNINGER/BUSS 
Lavprisekspressen.no / Nor-way.no
Opplandstrafikk.no 
Hedmark-trafikk.no

SLIK FINNER DU OSS
FRA SØR
Innfallsport Ringebu: Når du har kjørt E6 fra Oslo, kan du svinge av på Ringebu. Derfra kan 
du ta veien opp over Venabygdsfjellet og nordover mot Folldal, 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 nord-
vest. Igjen, så kan du velge å kjøre mot Folldal og senere Hjerkinn eller Alvdal, eller sørover 
over Venabygdsfjellet i retning Ringebu.

FRA NORD
Innfallsport Hjerkinn: Starter du fra Dovrefjell og vest er E6 på Hjerkinn et flott utgangs-
punkt for reisen langs Rondanevegen. Fra høyfjellsplatået på Dovrefjell går turen til Folldal. 
Fortsett til Alvdal eller sving sørover til Enden i Sollia. Der kan du velge å kjøre til Atna eller 
over Venabygdsfjellet til Ringebu.
Innfallsport Alvdal: Kommer du fra nordøst og Røros eller Sverige, kan du svinge av Rv3 
på Alvdal. Kjør til Folldal, og fortsett mot Hjerkinn og Dovrefjell, eller sving sørover til Enden i 
Sollia. Der kan du igjen velge veien til Atna eller over Venabygdsfjellet til Ringebu
Sommerstid: Ankommer du Dovre via E6 på sommerstid kan du også velge Grimsdalen 
som innfallsport. Dette er en seterveg med bom.

ENKLE TIPS TIL PLANLEGGING AV TUREN
Kartene i denne reisehåndboka vil gi en oversikt over beliggenheten til alle medlemsbedrif-
tene i Rondanevegen. Vi vil også fortelle litt om Nasjonal turistveg Rondane, Rondane og 
Dovre nasjonalparker, og kommunene du besøker på turen. Alle priser er oppgitt i norske kr.

Vi har blå, lilla, grønne og lys blå bannere i reisehåndboken.
• Blå bannere = aktiviteter/kultur
• Lilla bannere = attraksjoner/utsiktspunkt
• Grønne bannere = turer
• Lys blå bannere = overnatting

Oslo-Folldal 320 km
Trondheim-Folldal  200 km 
Ålesund-Folldal  280 km
Lillehammer-Folldal 142 km
Røros-Folldal  120 km

Folldal-Ringebu  85 km
Folldal-Hjerkinn  29 km
Folldal-Alvdal  43 km
Folldal-Atna 80 km
Folldal-Dombås 60 kmAV
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AN
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© Bjørn Brendbakken / Galleri Snøhetta

 
© Julia Hamre / Spidsbergseter Resort Rondane
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finnes store fangstsystemer, oppmurte og 
jordgravde fangstgroper og bogesteller der 
jegeren kunne vente i skjul på byttet.

Kulturlandskapet i Rondane og Dovre er 
skapt av folks bruk av naturressursene i 
fjellet gjennom mange hundre år. Om våren 
flytta folk til fjells med husdyra og utnytta 
beitet i fjellet hele sommeren. I Grimsdalen 
har det vært sæterdrift siden 1500-tallet. 
Den frodige og grønne dalen skiller Ron-
dane og Dovre nasjonalparker, og hit inn er 
det sommeråpen vei.

Rondane er den eldste nasjonalparken i 
landet, opprettet i 1962 og utvidet i 2003. 
Breene etter den siste istida har satt store 
avtrykk i Rondane. Avtrykkene ses som 
runde og veldige dalgroper i fjellsidene og 
over disse store botnene reiser høye stup 
seg. Området er et variert og populært tur-
område med ti topper over 2000 moh. Det 
høyeste fjellet er Rondeslottet, med sine 
2178 moh.

Dovre nasjonalpark er et snøfattig fjellparti 
med berggrunn som lett forvitrer. Dette gjør 
sitt til at området har et svært rikt planteliv 
- du finner så å si alle norske fjellplanter i 
området. De første brukerne av området var 
jegere og fangstfolk som fulgte flokkene 
av villrein for nærmere 6000 år siden. Her 
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Rondane og Dovre

Nasjonal turistveg Rondane er en av 18 ut-
valgte vegstrekninger. Den går fra Muen og 
fra Sollia Kirke til Folldal. Vegen følger øst-
siden av Rondane nasjonalpark og veksler 
mellom kulturlandskap og det majestetiske 
fjellmassivet. Kjøreturen langs de blå fjelle-
ne er en opplevelsesreise i natur, kultur og 
geologi.

Ved Atnsjøen kan du oppleve den mektige 
utsikten fra Sohlbergplassen. Gå en tur til 
Fallfossen og Gamle Grimsa bru eller ta en 
pause på Strømbu. Rasteplassen er start-

Nasjonal turistveg Rondane
punkt for fotturer fra øst, og for fjellturer i 
Alvdal Vestfjell og til Breisjøseter turisthyt-
te. I Folldal kan du besøke det gamle gru-
vesamfunnet og skue vidt utover mot de 
ruvende fjellene i Rondane.

Nasjonaleturistveger.no

 
© Helge Stikbakke/Statens Vegvesen
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Aktiviteter/kultur

11 Rondane Friluftssenter Rondetunet
12 Drømmedalen

AKTIVITETER/KULTUR
ATTRAKSJONER/UTSIKTSPUNKT
TURSTIER

1 Trabelia Hyttegrend & Camping
2 Lundes og Barnåla Hyttegrend
3 Venabu Fjellhotell
4 Spidsbergseter Resort Rondane
5 Sollia Prestegård
6 Øverdalssetra
7 Sollia Fjellstyre
8 Atnasjø kafé
9 Atna Øl

10 Rondane Gjestegård

23 Svennsplassen Gårdssøm
24 Kvebergsøya Gard

13 Rondane Utleie
14 Strømbu rasteplass
15 Nedre Dørålseter Turisthytte
16 Øvre Dørålseter Turisthytte
17 Fallet Nordre
18 Folldal Sport
19 Joker Folldal
20 Folldal Gruver
21 Sollia Krigshistoriske Museum
22 Folldal Sykkelmekka

25 Rondane Gardsmat

3 Atnbrufossen Vannbruksmuseum 
og Fossehuset

29 Gjelten Bru Camping
30 Søberg Gård

32 Galleri Snøhetta
33 Sætervegen Setalsjølia-Dalholen

1 Sohlbergplassen
2 Sollia kirke

5 Fire turer ved Folldal Gruver

4 Strømbu rasteplass
5 Utsiktsplass ved Folldal Gruver
6 viewpoint SNØHETTA

1 Tre turer i Grimsdalen
2 Turer ved Strømbu rasteplass
3 Fallet og Grimsdalsbommen
4 Muen på Venabygdsfjellet

27 Aukrustsenteret og Flåklypatoppen

28 Frich´s Hotell og Spiseri Alvdal

Turstier

Attraksjoner/utsiktspunkt
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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 slag-
ord. For oss er det livsstil. 

Vi serverer mat basert på råvarer fra områ-
det. 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.

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 hø-
res fristende ut med varme rundstykker til 
frokost? Si i fra, så får du de på hyttedøren 
om morgenen.

Se side 43 for info om overnatting hos oss.

Velkommen!

RONDANE GJESTEGÅRD

Rondeveien 34, 2477 Sollia

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

 
© Rondane Gjestegård

 
© Rondane Gjestegård

RONDANE GJESTEGÅRD
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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.

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

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

ÅPNINGSTIDER 
Seterkafeen på Øverdalssetra åpner 1. juli kl. 
12. Åpent hver dag til og med søndag 11. au-
gust. Alle dager kl. 12-18.

For mer infølg med på vår facebookside 

Velkommen til uforglemmelige seterbesøk.

 
© H.J. van Ommeren

ØVERDALSSETRA

Øverdalssetervegen 93, 2477 Sollia

+47 950 88 465 (Ellen Marie) 
+47 909 69 518 (Hans)
ellmar@online.no (Ellen Marie) 
hans.bondal@gmail.com (Hans)

 
© H.J. van Ommeren

ØVERDALSSETRA

 
© Rondane Gjestegård
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Hvordan høstet menneskene fjellets res-
surser før? Villrein, falk og fjellrev har vært 
viktig for overlevelse og økonomisk vekst. 
Ute i Besøkssenter villrein får du innblikk i 
noen fangstteknikker som vi fortsatt kan 
finne spor etter i fjellområdene våre. Men, 
dette er også historien om ferdselen, han-
delen og pilegrimene som vandret over 
Dovrefjell. 

I løpet av sommeren 2019 vil Besøkssente-
ret åpne sin nye attraksjon Portal.

BESØKSSENTER VILLREIN

BESØKSSENTER VILLREIN  

Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn

+47 916 23 715
post.nord@villrein.no
Nvs.villrein.no/besokssenter-villrein

 
© Norsk villreinsenter

Idyll på Tryvang ved Vinjevegen 
© Tore Sandberg

HJERKINN FJELLSTUE OG FJELLRIDNING

HJERKINN FJELLSTUE 
OG FJELLRIDNING

 
Kvitdalsveien 30, 2661 Hjerkinn

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

 
© H.J. van Ommeren

Vi rir over vidder, bestiger topper med utsikt 
over Rondane og Dovrefjell, krysser elver 
og følger koselige stier gjennom bjørkesko-
gen. På lørdagene rir vi på safari for å se 
etter moskus.

Vi har turer for nybegynnere og erfarne 
ryttere, barn og voksne. Aldersgrense 10 
år. Hver dag deler vi oss inn i mindre grup-
per 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 gallopp, om du vil.

Siden vi kun bruker islandshester, som er 
relativt små av størrelse, er øvre vektgrense 
for å være med på ridetur 95 kg.

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

Fra 15. juni til 18. august + helgene fram til 
15. september, har vi turer hver dag unntatt 
mandag. Ta med niste og drikke hver dag.

Oppmøtetid og sted: Kl. 09.30 fra Hjerkinn  
Fjellstue hver dag unntatt mandag. Oppsa-
ling 1 time + 5 timers tur, kr 995 per person.

Påmelding: fjellstua@hjerkinn.no eller te-
lefon +47 61 21 51 00.

OVERNATTING
Vi har både hotellrom og leilieheter til leie, 
også for dere som ikke deltar på ridning. 
Ta en titt på hjemmesiden vår for mer in-
formasjon.

 
© Martin Hjerkind

 
© Besøkssenter villrein
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I Juni 1951 åpnet dørene til Atnasjø kafe. 
Den gang (og som nå) kom folk for å kjøpe 
wienerbrød, pils og bensin. Med tiden er ut-
valget utvidet og nå serveres det også tradi-
sjonellsrik hjemmelaget mat og unik bakst 
som kan nytes til utsikten av Rondane. I 
tillegg til kafeens utrolige beliggenhet er 
byggets arkitektur tilpasset den lokale 
byggemåten med laft, villmarkspanel og 
gresslagt tak.

KAFE MED UTSIKT MOT RONDANE
Kafeen har i mange år vært et populært 
stoppested langs Atnasjøen på grunn av sin 
storslagne utsikt mot Rondanemassivet. Vi 
tilbyr da også mulighet til å nyte den stille 
og rolige atmosfæren hos oss med et len-
gre opphold ved ønske, med overnatting i 
våre 6 utleiehytter.

HYTTENE
Hyttene er utstyrt med kjøkkenkrok og bad, 
sengeantall varierer fra 2-4 sengeplasser 

ATNASJØ KAFE

og de er fra 20 m2 til 32 m2. Alle hyttene har 
tilgang til fantastisk urørt natur med et tur-
terreng som danner utgangspunkt for opp-
levelsesrike fot og sykkelturer i Rondane og 
Alvdal vestfjell.

Hyttene er vinterisolerte og passer godt 
som utgangspunkt for jaktturer, skiturer 
eller isfiske i våre mange røye og ørretvann.

Kart og veiledning er det selvfølgelig mulig 
å få hos oss, samt informasjon om hvilke 
forskjellige turløyper og muligheter som 
finnes av kano, båt eller andre aktiviteter.

I NÆROMRÅDET
Kafeen har rekke antall aktiviteter og at-
traksjoner som alle ligger i nær området. 
De siste årenes tilrettelegging ved Solbergs 
plassen og Strømbu, har bidratt til økt fokus 
på moderne norsk arkitektur i samspill med 
naturforgitte forhold. Dette styrker Atnasjø 
kafe til å bli en spennende turistmagnet, 

 
© Vegard Moen/Statens vegvesen

ATNASJØ KAFE

Rondeveien 1132, 2477 Sollia

+47 468 28 246
kafe@atnasjø.no
Atnasjø.no

hvor det tilbys beverting og service på høyt 
nivå. Hos oss får du en utsikt å nyte til mid-
dagen, kaken, kaffen eller iskremen.

KAFEEN
Med våre ca 100 spiseplasser fordelt på 75 
i Sohlbersstua og 25 i Karistua er det god 
plass til selskaper av forskjellige størrelser. 
Dersom du forelsker deg i stedet og ønsker 
at ditt neste jubileum eller annet arrange-
ment skal arrangeres på Atnajsø kafe, ta 
kontakt!

Les mer om hyttene våre på side 47.

 
© Invisie fotograf Reidar Valberg

 
© Ester Nyheim

 
© Ellen Linstad

 
© Ellen Linstad



16 17

A
KT

IV
IT

ET
ER

A
KT

IV
IT

ET
ER

14

Strømbu rasteplass er det naturlege ut-
gangspunktet for fjellturar vestover i Ron-
dane og austover i Sølnklettområdet. Tak-
terrassen har benkar og sitteplassar der du 
kan nyte den flotte utsikten til toppane i Ron-
dane, til elva og til eit landskap du kan lese 
tydelege istidsspor i. Romslege og HC-ven-
lege toalett er plassert i ein bygning for seg. 
Her er det god bilparkering, og DNT-stigar i 
fleire retningar.

TURISTINFORMASJON
Rondane rast og info AS er eigd og vert 
driven av oss som bur i Nord-Atndalen. 
Du finn oss på Strømbu rasteplass. Vi til-
byr turistinformasjon, kiosk, lokal bakst og 
håndverk, varmestue med peis og spekta-
kulær utsikt gjennom panoramavinduer. Du 
er velkomen til å spørje oss om alle tilboda 
langs Rondanevegen, - om fot- og sykkeltur-
ar, overnatting, spisestader eller berre etter 
vegen vidare.

MERKA NÆRTURAR
Korte, merka rundturar for den som vil rusle 
ein time eller to. Se side 33.

KANO PÅ VAKRE ATNA
Hjå oss kan du leige kano for ein tur på Atna 
som renn heilt roleg og er svært familie-
venleg. 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.

SYKKELTURAR
I Atndalen finn du mange fjellstigar og ve-
gar, og riksveg 27 passar bra for sykling. 
Sykkel inkl. hjelm og refleksvest, kr 200 dag 
1 og kr 150 dag 2. Du får gode råd og eit kart 
med på turen.

Strømbu rasteplass 
© Roger Ellingsen/Statens vegvesen

STRØMBU RASTEPLASS

STRØMBU RASTEPLASS

2580 Folldal

+47 941 60 954
rondane.rast@gmail.com
Rondanevegen.no
Nasjonaleturistveger.no

18

Sporten i Folldal har alt du trenger for en 
vellykket tur til skogs og til fjells - sommer 
som vinter.

Her er noe av det vi tilbyr:
• Fiskeutstyr og fiskekort
• Sykler
• Jakt- og fritidsutstyr
• Våpen/ammunisjon
• Utstyr til hunden
• Hundefôr
• Ski- og skiutstyr
• Klær til alle aldre

Følg med på vår facebookside for utvide-
de  åpningstider på sommeren og for gode 
tilbud.

Vertskapet Aud Johanne og Ola ønsker vel-
kommen innom for en hyggelig handel!

FOLLDAL SPORT

FOLLDAL SPORT

Gruvvegen 16, 2580 Folldal

+47 481 47 284
sporten@mxsport-folldal.no

 
© Helge Stikbakke/Statens Vegvesen
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KULTURSTIER
Ta en vandring gjennom 1900-tallets sosi-
alt lagdelte gruvesamfunn, følg produksjo-
nen fra taubanestasjon til utskiping, eller ta 
en nærmere kikk på sporene etter drifta på 
17- og 1800-tallet.

NATURSTI FOR DE MINSTE
Test kunnskapene om dyr, planter og stein! 
Oppgavene kan godt løses av barn og voks-
ne sammen. 

SPISE
På Gruvekroa serveres tradisjonsmat med 
sterke innslag av regionale smaker og rå-
varer, samt en enkel kafémeny. Lokalene 

20

FOLLDAL GRUVER - ET BERGVERKS-
SAMFUNN MED RØTTER TILBAKE  TIL 
1748.
Folldal Gruver er et av 15 anlegg som er 
med i Riksantikvarens bevaringsprogram 
for tekniske og industrielle kulturminner. 
Anlegget består av 70 bygninger, samt gru-
veganger, slagghauger og tipper. I dag er 
området et aktivt museum med utstillinger, 
merkede stier, kafé, overnatting og hove-
dattraksjonen - gruva.

ÅPNINGSTIDER OG PRISER 2019
15. juni - 25. august hver dag kl. 11-18.
Togtur i gruva hver hele time kl. 11-17.

Utenom sommersesongen kan togtur, mu-
seumsbesøk m.m. bestilles av grupper. Vi 
hjelper gjerne til å skreddersy et opplegg 
som passer, enten dere er en skoleklasse 
eller en pensjonistforening. Omvisning 
gjennom produksjonslinja, langs den sosi-
ale aksen i gruvesamfunnet eller inn i fjellet 
til fots er andre muligheter. Ved interesse, 
kontakt oss på post@folldalgruver.no

FOLLDAL GRUVER

FOLLDAL GRUVER

Verket 43, 2580 Folldal

+47 62 49 05 05
post@folldalgruver.no
Folldalgruver.no

KOMBIBILLETT - GRUVETUR  / MUSEUM
Voksne over 15 år: kr 150,-
Barn 4-15 år: kr 75,-
Barn 0-3 år: gratis

GRUVETUR MED TOGET
Voksne over 15 år: kr 120,-
Barn 4-15 år: kr 60,-
Barn 0-3 år: gratis
Barn under 8 år kun i følge med voksne.

MUSEUM
Voksne over 15 år: kr 50,-
Barn 4-15 år: kr 25,-
Barn 0-3 år: gratis

GRUVETUR
Bli med på en spennende togtur gjennom 
Stoll 1. 600 meter inne i fjellet ligger Worms 
hall - en formidlingsarena med en helt spe-
siell atmosfære.

MUSEUM
Bli bedre kjent med fjellets hemmeligheter 
og menneskene som drev dem ut. Museet 
inneholder også en utstilling om natur, dy-
reliv og nasjonalparker i regionen.

egner seg godt for mindre konferanser og 
selskaper, og kan leies av private og andre 
utenom høysesong. Kjøkkenet bidrar gjer-
ne med å sette sammen en minneverdig 
meny som passer til anledningen.

SOVE
Ved Folldal Gruver kan man overnatte i 
bygninger med historisk sus - fra det enkle 
og praktiske i Rallarstua til herskapelig 
standard i Direksjonen. Det er kort vei til 
attraksjonene ved gruva og flotte turløyper 
for enhver smak, og gangavstand til Folldal 
sentrum. Se mer om overnatting side 52.

For priser og booking, se folldalgruver.no

 
© Johnsrud/Folldal Gruver

 
© Johnsrud/Folldal Gruver

 
© Pedersen/Folldal Gruver

 
© Johnsrud/Folldal Gruver

 
© Johnsrud/Folldal Gruver
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«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», i Rondane nasjonalpark. Du 
kan kjøre deler av turen selv med instruktør 
og lokalkjent guide Martin eller la deg kjøre 
som en ”Lord”. Overnattinger underveis på 
fjellgarder og turisthytter.

GARDSFERIE PÅ KVEBERGSØYA 
– EN OPPLEVELSE FOR LIVET
Velkommen til gards! 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, gå turer i nær-
området, sykle på stier i fjellet og langs 
veier i seterdalene eller delta i det daglige 
livet på garden. 

 
© Kvebergsøya

PR
IS

ER

AKTIVITET Pris per pers.

Kjøretur «Langs de blå fjella»: ukene 28/30/32/34/36 inkl. helpensjon, instruksjon og 
guiding før og under 3-dagers kjøretur i Rondane nasjonalpark.

Fra 9950

Det er mulig å bli med på dagstur på de oppsatte turene ved ledig plass. Ta kontakt. Etter avtale

La deg kjøre som «en Lord»: 4 døgn inkl. helpensjon, min. 2 pers., datoer etter avtale. 8900

Gardsferie: i ukene 27 og 29, min.3 netter, inkl. helpensjon og aktiviteter, i familierom Fra 950/døgn

KVEBERGSØYA GARD

KVEBERGSØYA GARD

Kvebergsøyvegen 285, 2582 Grimsbu

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

 
© Kvebergsøya
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Folldal Sykkelmekka har sykkelen som pas-
ser for deg!

Vi tilbyr alle størrelser og priskategorier, og 
har et godt utvalg av reservedeler som syk-
kelkjeder og bremseklosser.

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

PR
IS

ER

U T L E IE Tidsrom Pris  

Sykkel, inkl. hjelm og basisutstyr 1 dag 120 per sykkel

Sykkel, inkl. hjelm og basisutstyr Flere dager Send oss en forespørsel

 
© Øyvind Wold

FOLLDAL SYKKELMEKKA

FOLLDAL SYKKELMEKKA

Lillekroken 57, 2580 Folldal

+47 957 57 525
sstoeen@online.no

Hos oss kan du hilse på hester, sauer, lam, 
katter og hunder som  gjerne blir med på 
tur. Våre fjordhester brukes til gårdsarbeid, 
turridning og foran vogna. I sene kveldstimer 
kan du oppleve ville dyr som elg, rådyr, bever 
og sjeldne fuglearter som hekker i nærheten.



22 23

A
KT

IV
IT

ET
ER

A
KT

IV
IT

ET
ER

30

Søberg Gård - gårdshandel med stearinlys, 
gaver og lokalmat i Alvdal.

Siden 2000 har vi produsert og solgt ste-
arinlys i alle størrelser, farger og fasonger. 
Den gamle driftsbygningen på Søberg Gård 
ble til Lysgrotten – og vi har etablert en god 
tradisjon for å levere stemningsskapende 
lys til inspirasjon og glede til alle anlednin-
ger og årstider.

Vi har fylt stabburet slik de gjorde det i gam-
le dager. I to etasjer og med flere rom kan 
du få oppleve og smake mange varianter 
av kortreist mat og brygg fra regionen. Her 
finner du lokalmat slik den skal være, i en 
atmosfære den fortjener.

I 2018 ble den eldste bygningen og selve 
hovedfjøset på gården restaurert og huser 
rom til større arrangementer og serverin-
ger. For mer informasjon om ”Fjøset”, se 
våre hjemmesider.

 
© Tom Gustavsen

SØBERG GÅRD

SØBERG GÅRD

Nord-Østerdalsveien 5716, 2560 Alvdal
Kontaktperson: Maren Solvang Johnsen

+47 480 29 323
post@soberggard.no
Soberggard.no

 
© Tom Gustavsen
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KJELL AUKRUST
Kjell Aukrust er en av våre aller fremste 
tegnere og mest folkekjære forfattere. 
Aukrust-tegninger er innkjøpt av Nasjonal-
galleriet og Museet for Samtidskunst og 
bøkene utgis på ny og på ny. Hans kunst og 
univers er også blitt levd ut i radio, teater, 
ballett og ikke minst film. 

Aukrustsenteret er tegnet av Sverre 
Fehn og formidler maleren, tegneren og 
forfatteren Kjell Aukrust i et arkitektonisk 
enestående bygg av internasjonalt format. 

IL TEMPO GIGANTE, SOLAN, LUDVIG 
OG FLÅKLYPATOPPEN
Foruten billedkunst, inneholder Aukrust-
senteret mange av Kjell Aukrusts fantasi-
fulle tekniske innretninger, som en modell 
av «Il Tempo Gigante», bilen som er kjent 
fra filmsuksessen Flåklypa Grand Prix. Her 
er også Aukrusts figurer Solan, Ludvig og 
redaksjonen til avisen Flåklypa Tidende 

med kontorpulten til sportsjournalist 
Melvind Snerken. På Flåklypatoppen troner 
måneraketten La Pollo XIII som bringer 
små og store ut i verdensrommet hver dag 
hele sommeren.

I 2020 feirer vi hans 100 års historie med et 
jubileum for hele det norske folk.

For åpningstider og priser, se aukrust.no

Følg Aukrustsenteret på
facebook.com/aukrustsenteret

AUKRUSTSENTERET

AUKRUSTSENTERET

Nord-Østerdalsveien 5119, 2560 Alvdal

+47 62 48 78 77
post@aukrust.no
Aukrust.no
Nettbutikk.aukrust.no

Kom innom - smak og kjøp fra vårt rike ut-
valg av lokalprodusert mat, så får du selv se.

ÅPNINGSTIDER
Åpent kl. 10-18 alle dager, ellers etter avtale.

Utvidet åpningstider i sesonger; sommer, 
jul og påske.

Vi er enkel å finne langs Rv3, ca. 5 km nord 
for Alvdal sentrum og 2 mil sør for Tynset.

 
© Aukrustsenteret
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Galleri Snøhetta holder til i et restaurert gam-
melt stabbur fra sist på 1800-tallet. Over 40 
m² fordelt på to etasjer kan du se Bjørn Brend-
bakkens fotografier. Bjørn er heltids naturfo-
tograf, skribent og filmfotograf og har drevet 
med naturfotografering siden 1973.

Galleri Snøhetta er også møtested for de som 
har lyst til å være med Bjørn på elgsafari. Det-
te 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.

Galleriet ligger ved Dalgardsveien 2 km sør 
for den nordligste innfartsveien til Einunnda-
len 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 bil-
der, eller bare slå av en prat til en kopp kaffe, 
om foto, natur, jakt, fiske eller villmark. 

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider i perioden 1.-31. juli: Fredag, 
lørdag og søndag kl. 12 til kl. 17. Ta kontakt 
med Bjørn dersom du ønsker å besøke gal-
leriet ellers i året.

Galleri Snøhetta 
© Jon Iver Grue

GALLERI SNØHETTA

GALLERI SNØHETTA

Dalgardsveien 210, Nordre Nistuen, 2584 Dalholen

+47 913 46 096
b-brendb@online.no
Galleri-snohetta.no

 
© Bjørn Brendbakken

3

Venabu Fjellhotell ligger midt i et viddeland-
skap omkranset av avrundede fjelltopper. 
Terrenget er tilgjengelig for alle, sommer og 
vinter. Et stort nettverk av merkede stier og 
løyper gjør Venabygdsfjellet til egnet turom-
råde for korte og lengre turer. Landskapet 
er variert og består bl.a. av fosser og juv, 
bekker, elver og tjern. 

VENABU HAR TILBUD OM FLERE ULI-
KE AKTIVITETER DU KAN DELTA PÅ:
• Ridning på sommeren: leierunder for 

de minste; en, to eller tre-timesturer, 
heldagsturer med bål- eller seterlunsj. 
Rideferie og rideweekend.

• Fot-, ski- og trugeturer med guide
• Fotokurs 
• Yoga og massasje 
• Peer Gynt-pakker
• Kano- og sykkelutleie 
• Skiutleie 
• Hundespannkjøring 
• Kanefart 
• Lavvo som brukes både sommer og 

vinter 
• Badeplass ved vannet ved hotellet

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Se også vår hjemmeside: Venabu.no

VENABU FJELLHOTELL

VENABU FJELLHOTELL
 
Rondevegen 860, 2632 Venabygd

+47 61 29 32 00
venabu@venabu.no
Venabu.no

 
© Venabu Fjellhotell

 
© Wenche Løfsgaard

 
© Venabu Fjellhotell
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På verneverdige Amperhaugen i Stor-Elvdal 
kommune ligger Sollia Krigshistoriske Mu-
seum. Den unike samlingen satt sammen 
av Jo Øvergaard ble åpnet i mai 2017. Det 
er en samling av våpen, uniformer og effek-
ter knyttet til blant annet Milorg, Kompani 
Linge-gruppa Grebe og Nasjonal samling.

Besøkende kan oppleve gjenstander, duk-
ker med fulle uniformer, krigsskueplass, og 
kontainere som ble brukt til fly-dropp under 
2. verdenskrig. Det må også nevnes at den 
tyske siden er vektlagt. Flere av gjenstan-
dene i samlingen er fra Jo`s far Rolf Øver-
gaard. Rolf ble innlemmet i innsatsstyrken 
«Grebe» i 1944. Å høre Jo fortelle historier 
fra krigens dager er ene og alene verdt et 
besøk på museet.

Amperhaugen mottok tidligere kvali-
tetsmerket Olavsrosa av Stiftelsen for 
Norsk Kulturarv. Dette merket er et tegn på 
kulturopplevelser utenom det vanlige, og 
det var aldri tvil om samlingens plassering. 
På gården er det også mulig å overnatte. Se 
side 46 for mer informasjon.

SOLLIA KRIGSHISTORISKE MUSEUM

SOLLIA KRIGSHISTORISKE 
MUSEUM

Lyngstadveien 32, 2477 Sollia

+47 907 51 833
jo@sollia.net
Sollia.net

ÅPNINGSTIDER
Åpent onsdag til søndag i perioden
29. juni - 11. august. Kl. 12-16.

Jo Øvergaard tar imot besøk også utenom 
disse tidene. Ta kontakt for avtale.

PRISER 
Inngangsbillett: 100,- per person.
Barn gratis i følge med voksne.

Grupper, skoleklasser, lag og foreninger 
ønskes velkommen til å forhåndsbestille 
guidet omvisning uavhengig av ordinære 
åpningstider. Kontakt Jo Øvergaard. Pris 
ved forespørsel.

 
© Jo Øvergaard

Vertskapet Anne Ma og Morten Sæterhaug 
med familie tilbyr et mangfold av rideturer i 
Dovrefjell og Rondane.

Velger du rideferie med base på Kvistli Gård, 
får du ta del i gårdslivet med hunder, katter, 
lama, og våre 80 islandshester. Turer blir 
ridd ut fra gården hver dag i ulike retninger 
og med ulik varighet. Det er også mulig å 
delta på kortere rideturer som halv- og hel-
dagsturer.  Dette må bestilles senest en dag 
i forveien.

PR
IS

ER
 

 
© Kvistli Islandshester

Er du ute etter større utfordringer, så kan du 
delta på en av våre tematurer som har over-
nattinger på ulike steder i fjellet. Temature-
ne 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.

KVISTLI ISLANDSHESTER

KVISTLI ISLANDSHESTER

Folldalsvegen 976, 2584 Dalholen

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

RIDEFERIE PÅ GÅRDEN – Pris per person

7 dager 6 dager 5 dager 4 dager 3 dager 2 dager Høsthelg

10900 9400 7800 6300 4700 3700 3900

TEMATUR – Pris per person

Ridetur til Røros - Inkludert Elden-forestilling (7-dager)
Høyfjellsritt - En unik ride-opplevelse med god mat og villmark i høysetet (6-dager)
Moskustur - Det beste av Dovrefjell (4-dager)
Kvistli-tølten - En tur for den erfarne islandshest-entusiasten (4-dager)
Setertur - Høyfjell og seterliv (4-dager)
Høyfjellsritt-light - Høyfjellsfavoritten. En tur for hele familien (3-dager)
Hestesanking - Vi drar til fjells for å samle unghestene våre. Cowboy! (4-dager)

14500
12000

9300
7300
6900
5000
5400

DROP-IN RIDNING - Pris per person Timestur Halvdagstur Heldagstur Ego-trip

500 800 1000 2000
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Museet består av turbinhus, saghus, bad-
stue, 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. 

I sommersesongen er Fossehuset åpent 
kl. 12-16 hver dag, samt etter avtale. Fosse-
dagene arrangeres en helg i september, og 
Fossehuset er i den forbindelse åpent.

Følg med på Sollia.net for kunstutstillinger 
og andre arrangementer.

1

Sollia kirke 
© Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

Sollia kirke er en tømmerkirke oppført av 
byggmester Jon Jonsen i 1737. Svenske Erik 
Wallin dekorerte kirken. 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 barok-
kirker. Ved kirka ligger også en liten raste-
plass med informasjon utformet av land-
skapsarkitekt Lars Berge.

I sommersesongen kan du delta på guidet 
omvisning i kirken og på gudstjenester. Følg 
med på Sollia.net for mer informasjon.

SOLLIA KIRKE

2

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

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 fjelle-
ne», og arkitekten Hølmebakk ønsket å ska-
pe et sted langs vegen hvor opplevelsen av 
Rondane-massivet ble gjenskapt.

Sohlbergplassen er kåret til ett av Norges 
viktigste byggverk etter krigen og har mot-
tatt flere priser for god design og material-
bruk.

SOHLBERGPLASSEN ATNBRUFOSSEN VANNBRUKSMUSEUM OG FOSSEHUSET

3

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

 
© Lars J. Berge
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© Foto: Ketil Jacobsen

Opplev Dovrefjell fra et utsiktspunkt utenom 
det vanlige. Parker bilen og gå en lett tur på 
1,5 km opp til viewpoint SNØHETTA. I stien 
opp finner du enkel informasjon om men-
neskenes og villreinens felles 10 000-årige 
historie i Norge. viewpoint SNØHETTA er 
døgnåpent i perioden 1. juni - 13. oktober 
(værforbehold) og vil være bemannet med 
naturveileder på dagtid onsdag-søndag fra 
1. juli. 

Kombinasjonen av utsøkt arkitektur og 
enestående utsikt gjør dette til en unik opp-
levelse.

VIEWPOINT SNØHETTA

6

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

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 parkeringsplass og handikapvennlige 
toaletter.

I sommersesongen kan du leie kanoer og 
sykler på Strømbu. Se side 16 for mer in-
formasjon om utleie og side 33 for oversikt 
over turmuligheter i området.

STRØMBU RASTEPLASS

4

Landskapsarkitekt Inge Dahlman 
© Helge Stikbakke / Statens Vegvesen

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 direktørbo-
lig med datidens luksus viser klasseskillet i 
gruvesamfunnet.

På nedsiden av gruveanlegget ligger en par-
kering med informasjon- og utsiktsplass. 
Infopunktet ble åpnet i 2011. Landskapsar-
kitekt er Inge Dahlman, Landskapsfabrikken.

UTSIKTSPLASS VED
FOLLDAL GRUVER

5

Geitberget Hjerkinn
Railway station

Utsiktspunkt
viewpoint SNØHETTA

E 6

29

E 6

Besøkssenter villrein
Visitor Center Wild Reindeer

Pilegrimsleden

Kartinformasjon
Map information

Besøkssenter villrein
Visitor Center Wild Reindeer
 

Informasjonspunkt
Information point

 
Anbefalt fotomulighet
Recommended photo view

Parkering
Parking

 
Knutepunkt transport
Transport point

 
Sti til viewpoint SNØHETTA
Trail to viewpoint SNØHETTA

 
Turstier
Hiking trail

Pilegrimsleden
The pilgrim path

 
© Ketil Jacobsen

6
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TURER VED STRØMBU 
RASTEPLASS

Strømbu rasteplass er et supert utgangs-
punkt for korte og lange fotturer. Vil du stop-
pe for en is og litt leskende drikke, strekke på 
beina eller finne på noe et par timer? Da er 
Strømbu stedet å gjøre det på.

2

Gå en tur i nærområdet, lei en kano eller kast 
et par kast med fiskestanga. Spør gjerne 
etter tips i kiosken på rasteplassen. Se også 
sidene 16 og 30 for informasjon om Strøm-
bu rasteplass.

Lett tur - ca. 2 km
Lett tur - ca. 8 km
Krevende tur - ca. 2,5 km til toppen

1

TURER I GRIMSDALEN

Grimsdalen ligger flott til med både Rondane 
og Dovre nasjonalparker tett på. Vi vil fortelle 
om tre fine turer her. Du kan også lese mer 
om disse turene på Ut.no

         Bartstien
Merket rundtur med start ved infopunkt 
nedenfor Grimsdalshytta. Runden er 2,8 km 
og har 11 informasjonspunkter om landska-
pets dannelse til dagens ferdsel og bruk.

         Gruvlistigen
Merket natur- og kultursti med start ved 
setrene på Tollevshaugen. Opplev gammel 
fangstkultur, 250 år gammelt gruveområde 
og geologiske godbiter med spor fra siste 
istid. Lengden er 5,5 eller 8 km. Flere infor-
masjonspunkter undervegs.

         Paradisrunden
Natur- og kultursti med start ved setrene på 
Tollevshaugen. Stien tar deg til Paradis, og 
er en lett runde på 3,5 km. Flott utsikt over 
Grimsdalen og Rondane.

1

2

3

1

2

3
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Fra Folldal Gruver går det fire rund-
turer. Turene tar fra 1 til 2,5 timer.
 3,1 km
 4,2 km
 

8,7 km
 

11,3 km

5

Den restaurerte gamle Grimsa bru over Grimsa 
© Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

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.

3

FALLET OG
GRIMSDALSBOMMEN

1

2

3

4

 
Nasjonal turistveg Rondane med Muen i horisonten 
© Jarle Wæhler/Statens Vegvesen

Parker ved fylkesgrensa mellom Hedmark 
og Oppland ved fylkesveg 27. Følg den brat-
te DNT-ruten. Belønningen på toppen er 
utsikten.

Muen ligger rett ved fylkesveg 27 over Vena-
bygdsfjellet, i sørlige ytterkant av Nasjonal 
turistveg Rondane. Fjellet dominerer land-
skapet langs det meste av denne vegstrek-
ningen mellom Gudbrandsdalen og Øster-
dalen.

4

MUEN

FOLLDAL GRUVER
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1 Trabelia Hyttegrend & Camping
2 Lundes og Barnåla Hyttegrend
3 Venabu Fjellhotell
4 Spidsbergseter Resort Rondane
5 Solhaug Camping
6 Rondane Gjestegård
7 Rondane Friluftssenter Rondetunet
8 Atnasjø kafe
9 Amperhaugen

10 Rondane Utleie
11 Berg Gård

12 Stadsbuøyen Gård og Hytteutleie
13 Nedre Dørålseter Turisthytte
14 Øvre Dørålseter Turisthytte
15 Fallet Nordre
16 Bergseng Seter
17 Folldal Gruver Bed & Breakfast
18 Kvebergsøya Gard
19 Frich´s Hotell og Spiseri Alvdal
20 Gjelten Bru Camping
21 Kvistli Islandshester

Langsua
            nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark

Forollhogna
nasjonalpark

Rondane 
nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

Reinheimen 
nasjonalpark

Jotunheimen 
nasjonalpark

V a l d r e s  f l y e

R o n d a n e

H e m s e d a l

V a l d r e s

D o v r e f j e l l

Hindsæter

Garli

Randsverk Enden

Dombås

Oppdal

Hjerkinn

Vinstra

Vågåmo

Otta

Gjendesheim

Beitostølen

Fagernes

Lillehammer

Lom

Folldal

Ringebu

Atna

Alvdal

Tynset

Bjorli

Koppang

Rena

Åkrestrømmen

Atnbrua

Strømbu

Sohlbergplassen

Nasjonalt turistveg
Valdresflye

Nasjonal turistveg
Sognefjellet

Atnbrufossen
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Sollia kirke

22 Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning
23 Fjellsyn Camping
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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 som-
merstid kan besøkende rusle etter lite trafik-
kerte seterveger. De som vil ut på langtur har 
milevis med godt oppmerkede turstier inn i 
høyfjellet og Rondane nasjonalpark.

Lundes har over 20 flotte og velutstyrte 
hytter med plass til 2-40 personer. Nysats-
ningen Lundegard har 10 leiligheter, hver 
med 2 soverom, bad, stue og kjøkken. På 
Lundegard finner man også en storstue 
hvor det kan dekkes til opptil 80 personer. 
Storstua har også storkjøkken og en mindre 
stue. Dette kan leies til ulike arrangementer 
som bryllup, møter, kurs, konferanser, tre-

LUNDES OG  
BARNÅLA HYTTEGREND
Rondevegen 770, 2632 Venabygd

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

LUNDES OG BARNÅLA HYTTEGREND

ningssamlinger og lignende. Lundegard har 
også smørebod, fullutstyrs treningsrom og 
velværeavdeling med stor badstue. Deler 
eller hele bygget kan leies. Ta kontakt med 
Lundes for mer informasjon.

KIWI Minipris har faste lave priser, fulls-
ortiment vareutvalg og holder åpent hver 
dag - året rundt. Hyttebutikken har alt som 
trengs til hytta. 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 le-
verer også catering direkte på hytta til deg.

Lundes tilbyr snøbrøyting, scootertrans-
port (person- og varetransport), salg av 
ved, propan og parafin, tilsyn av hytter og 
salg av jord/torv.

Om   du pakker ski og koffert; så kan vi både 
fylle kjøleskap og re senger til du kommer. 
Mulighetene er mange; og valget er ditt!

ÅPNINGSTIDER
KIWI OG HYTTEBUTIKKEN
• Mandag til fredag kl. 9-21
• Lørdag kl. 9-18
• Søndag kl. 10-18

1

Trabelia Hyttegrend & Camping ligger sør 
for Rondane mot Gudbrandsdalen, langs 
Rondanevegen, 10 km opp fra E-6, 850 
moh.   Vi har et fantastisk fjellområde rundt 
oss for vandring, fiske, skiturer eller rett og 
slett oppleve dyrelivet og stillheten.

Trabelia har praktiske hytter med god stan-
dard. Alle hytter har dusj og toalett, opp-
vaskmaskin og komfyr, alt kjøkkenutstyr og 
TV. Vi har to størrelser på hytter fra 2 til 6 
sengeplasser.

Campingplassen ligger på en gammel seter-
voll og har god plass for telt, bobiler og cam-
pingvogner. Alle plasser har tilgang til strøm, 
moderne toalettanlegg med badstuer, vas-
kemaskin og tørketrommel, samt kjøkken 
med komfyr og oppvaskmaskin. Alle tilbud 
er inkludert i prisen, så hos oss finnes ingen 
myntautomater. Trabelia har «alt inkludert» i 
de priser som finnes på våre nettsider.

Vi har åpent helt året så besøk oss gjerne 
på vinteren - området er et eldorado for 
skiturer i gode løyper både i høyfjell og i 
skogen.

TRABELIA HYTTEGREND & CAMPING

TRABELIA HYTTEGREND 
& CAMPING

Rondevegen 236, 2632 Venabygd

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

 
© Lars Lundbakken

 
© Lars Lundbakken

 
© Lundes

 
© Lundes
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På Venabygdsfjellet, innfallsporten til Ron-
dane nasjonalpark, ligger tradisjonsrike 
Spidsbergseter Resort Rondane. Familie-
drevet gjennom generasjoner, med historie 
hengende igjen i veggene. Kjent for sin sær-
egne og personlige atmosfære, bygget for 
å gi gjestene gode opplevelser og minner 
for livet.

Spidsbergseter Resort Rondane består av 
hotell, badeland, flere leilighets- og hytte-
anlegg, helårscamping og Spidsbergseter 
Skisenter. 

Hotellet tilbyr måltider basert på de beste 
lokale råvarer. Bugnende frokost- og mid-
dagsbuffeter, lunsjer og festmiddager har i 
mange år vært Spidsbergseters varemerke, 
og er ofte grunnen til at gjestene kommer 
igjen og igjen. Dette, sammen med fantas-
tiske naturopplevelser, aktiviteter og kom-
fortable boenheter, gjør Spidsbergseter til 
et av fjell-Norges mest populære hoteller.  

ANDRE FASILITETER
• Overnatting for 230 personer i hotellrom, 

hytte og leiligheter, alle med flatskjerm 
TV, WIFI på hotellrommene

• Nordlyset Restaurant
• Fjellrypa Gave & Interiør
• Villreinen Cafè & Bar - ala carte
• Aquavitfjøset - verdens eneste med over 

140 sorter av den edle drikken
• Karlsvogna Fjellbad - innendørs badeland
• Lekerom for de minste
• Utleie av sykler, båter, kanoer, trøbåter og 

fjellkørling
• Kurs og konferanseavdeling 

• 140 km med skiløyper rett utenfor døren
• Spidsbergseter Skisenter med 2 heiser 

og 3 nedfarter
• Turstier for både vandring og sykkel - 

guiding på forespørsel
• Nærhet til landsbyen Ringebu og flere 

spesialbutikker
• Helårscamping

 
© Ian Brodie

SPIDSBERGSETER RESORT RONDANE

SPIDSBERGSETER RESORT 
RONDANE

Flaksjølivegen 82, 2632 Venabygd

+47 61 28 40 00
booking@spidsbergseter.no
Spidsbergseter.no

 
© Per Eide

3

Venabu Fjellhotell er familiedrevet og kjent 
for sin hjemmekoselige og lune atmosfæ-
re. Venabu er det perfekte utgangspunkt 
for opplevelser på fjellet, både sommer og 
vinter. 

Kokkene er opptatt av å bruke råvarer av 
god kvalitet, gjerne fra lokale produsenter, 
for å gi deg som gjest  en god smaksopp-
levelse.

Hver onsdag serverer vi vår spesialitet, 
«Norsk Matbord», som består av norsk 
tradisjonsmat basert på lokale oppskrifter. 
Spisesalen har panoramautsikt mot bl.a. 
Rondane og Muen. Utenom de faste mål-

VENABU FJELLHOTELL

Rondevegen 860, 2632 Venabygd

+47 61 29 32 00 
venabu@venabu.no
Venabu.no

VENABU FJELLHOTELL

tidene har vi a-la-carte med bl.a. nystekte 
rømmevafler, rømmegrøt, elgkarbonader, 
salater, pizza og smørbrød. 

Vi har rom med ulik standard; dobbeltrom, 
enkeltrom og familierom. Seks av romme-
ne er tilrettelagt for rullestolbrukere. Gratis 
WiFi tilgjengelig på alle rom. Gratis kaffe og 
te til boende gjester.

Venabu har også høystandard tømmerhyt-
ter med plass for 2 til 10 personer. 

Venabu Fjellhotell ligger 932 moh, langs 
fylkesvei 27, fjellovergangen mellom Gud-
brandsdalen og Østerdalen, rett sør for 
Rondane nasjonalpark.

Du er velkommen til å kontakte oss for mer 
informasjon eller bare stikke innom oss!

 
© Jørn Areklett Omre

 
© Venabu Fjellhotell

 
© Venabu Fjellhotell
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OV E R N AT TING Per natt

Per person i dobbeltrom m/dusj og toalett, inkl. frokost Fra 550

Tillegg for enkeltrom Fra 350

Hytte for opptil 2 personer, inkl. dusj og toalett Fra 700

Hytte for opptil 5 personer, inkl. dusj og toalett Fra 900

Leie sengesett per person kr 160 (gjelder kun hyttene)

Ev. sluttrengjøring ved avreise kr 300 (gjelder kun hyttene)

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

Rondane Gjestegård er et lite og sjarme-
rende 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- 
sykkel- og fisketurer. Kanskje høres en 
moskussafari spennende ut?

Hotellrommene er koselig innredet og alle 
har eget bad. Bor du på en av de laftede hyt-
tene, så har du mer plass og kan lage din 
egen mat og kose deg foran peisovnen i ro 
og fred. Veden står stablet utenfor hyttedø-
ren 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 

PR
IS

ER

RONDANE GJESTEGÅRD

RONDANE GJESTEGÅRD

Rondeveien 34, 2477 Sollia

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

 
© Rondane Gjestegård

5

OV E R N AT TIN G 1 natt 1 uke 

Hyttetype 1, 18 m², 4 pers, 1 soverom 500  3200

     Pris sluttrengjøring kr 100

Hyttetype 2, 45 m², 5 pers, 2 soverom 750  4600

     Pris sluttrengjøring kr 200

Campingvogn 200

Bobil 200

Telt (+ kr 20 per person over 12 år) 150

Lavvo (+ kr 20 per person over 12 år) 150

Leie av strøm pr. enhet 50

Sengesett kan leies ved forespørsel

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

Vi har 5 trivelige hytter på 18 m² uten dusj/
toalett og 1 hytte på 45 m² med dusj/toa-
lett. Campingplassen har et godt sanitær-

PR
IS

ER

 
© H.J. van Ommeren

SOLHAUG CAMPING

SOLHAUG CAMPING

Ringebuvegen 66, 2477 Sollia

+47 901 24 960 (Mari-Anne)
+47 901 23 753 (Erik)
mail@solhaugcamping-sollia.no
Solhaugcamping-sollia.no

 
© H.J. van Ommeren

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.

lang dag ute i frisk luft! Det er snorløst inter-
nett over hele området.

Vi ønsker deg velkommen og vil gjøre vårt 
beste for at du skal trives. Les mer om vår 
restaurant på side 11.

Cecilie og Christoph gleder seg over ditt 
besøk!
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Rondetunet er et friluftsparadis i et helt unikt 
fjellområde ved Rondane nasjonalpark. Det 
er en utmerket base for de som vil kombine-
re en aktiv ferie med ro, avslapning og sam-
vær rundt bålet på kvelden.

AKTIVITETER
Fra Rondetunet er det direkte adgang til fjel-
let. Turgåing, kanoturer, sykling, terrengsyk-
ling, fiske og fotografering, samt jakt på høs-
ten og skiturer på vinteren, er alle aktiviteter 
vi anbefaler for våre gjester. 

OVERNATTING
Hovedbygningene ligger, sammen med tu-
ristinformasjonen og en liten kiosk, rett ved 
hyttene. Gjestene kan overnatte i hyggelige 
og enkle hytter eller i eget telt eller autocamp 
ved siden av den store bålhytten. Vi har også 
lagt til rette for bobiler med plattinger og 
strømuttak. Hyttene har bad, toalett, kjøk-
ken - med det som trengs av kjøkkenutstyr, 
rengjøringsmidler, kluter, toalettpapir, dyner 
og puter.

Vi gir dere gjerne informasjon om severdig-
heter og attraksjoner, og ikke minst tips til 
aktiviteter i nærområdet.

RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

KANOUTLEIE
Lei gjerne kano og redningsvest til kanoturen 
hos oss. Vi hjelper til med turforslag og brin-
ger dere og utstyret til elven.

Pris per dag per kano: Kr 300.
Transporthjelp: Kr 100 per kjøring.
Ta kontakt med oss for bestilling.

Vi gleder oss til å treffe dere.
Hilsen Emil og Aki.

RONDANE FRILUFTSSENTER 
RONDETUNET

Rondeveien 593, 2477 Sollia

+47 904 15 149/+47 474 49 066
info@rondetunet.no
Rondetunet.no

20

I Alvdal ligger Gjelten Bru Camping idyllisk 
til ved elva Folla rett ved fylkesvei 29 til og 
fra Folldal. 1,5 km fra riksvei 3 og 4 km fra 
Alvdal sentrum. 

Gjelten Bru Camping er en rolig familie-
camping med 13 hytter, god plass for telt, 
bobiler og campingvogner, moderne sa-
nitæranlegg, kiosk, informasjon, TV-stue, 
stor lekeplass for barna (skoleidrettsplass) 
og Joker-dagligvarebutikk.

Rett ved campingen er det unike turmu-
ligheter i Alvdal vestfjell med Sølnkletten 
(1826 moh.) og Haustdalen eller på opp-
merkede stier i store deler av Alvdal. Tre 
merkede stier går fra Gjelten Bru Camping. 
I elvene Folla og Glomma, samt i en rekke 
fjellvann, er det rikt fiske.

Alvdal er innfallsporten til Rondanevegen 
fra nord-øst og til Røros fra sør, og et flott 

GJELTEN BRU CAMPING

GJELTEN BRU CAMPING

Sølendalsveien 15, 2560 Alvdal

+47 62 48 74 77
post@gjeltenbrucamping.no
Gjeltenbrucamping.no

utgangspunkt for en rekke opplevelser:  
Kunst- og opplevelsessenteret Aukrustsen-
teret, Nord-Europas største canyon Jutul-
hogget, Tronfjell (med bilvei til toppen 1666 
moh. og dermed tilgjengelig for alle), Nor-
ges lengste og kanskje vakreste seterdal 
Einunndalen, nevnte Alvdal vestfjell med 
unike fiske- og turmuligheter, og gruvebyen 
og verdensarvstedet Røros.

Campingplassen vår er åpen hele året for 
leie av hytter og 15. mai - 15. oktober for 
camping.

Innkjøp av dagligvarer gjør du i vår Joker-
butikk.

Velkommen til Gjelten Bru Camping!

 
© Ivar Thoresen/DMT Alvdal

 
© Ivar Thoresen/DMT Alvdal

 
© Jens Winbladh

 
© Rondane Friluftssenter Rondetunet
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Atnasjø kafe har i mange år vært et popu-
lært stoppested langs Atnasjøen på grunn 
av sin storslagne utsikt mot Rondanemas-
sivet.

HYTTENE
Vi tilbyr mulighet til å nyte den stille og roli-
ge atmosfæren hos oss med et lengre opp-
hold ved ønske, med overnatting i våre 6 
helårshytter som er bygget i tradisjonell stil 
med laft, villmarkspanel og gresslagt tak.

Hyttene er utstyrt med kjøkkenkrok og bad, 
sengeantall varierer 2-4 sengeplasser og de 
er fra 20 m2 til 32 m2.

Alle hyttene har tilgang til fantastisk urørt 
natur med et turterreng som danner ut-
gangspunkt for opplevelsesrike fot og syk-
kelturer i Rondane og Alvdal vestfjell.

ATNASJØ KAFE

OV E R N AT TING 1 natt

Hytte med 2 senger fra 500

Hytte med 4 senger fra 600

Leie sengesett kr 100 per sett

Sluttrengjøring kr 500    PR
IS

ER

ATNASJØ KAFE

Rondeveien 1132, 2477 Sollia

+47 468 28 246
kafe@atnasjø.no
Atnasjø.no

9

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

2 UTLEIEENHETER
Låvestua har 2 soverom, 1 himmelseng 
med 2 madrasser 200x75 cm, 1 himmel-
seng med 4 madrasser 200x75 cm. Daglig-
stue med kjøkkenkrok. 55 m² over 1,5 etasje.

Østerdalstua er nyrestaurert med stue, 
kjøkken, bad og 1 soverom med dobbelt-
seng. 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.

 
© H.J. van Ommeren

OV E R N AT TIN G 3 netter 4 netter 1 uke

Låvestua 1750 2100 3600

Østerdalsstua 1500 1750 3200

Leie sengesett kr 100 per sett

Evt. sluttrengjøring kr 300    PR
IS

ER
AMPERHAUGEN

AMPERHAUGEN

Lyngstadveien 32, 2477 Sollia

+47 907 51 833
jo@sollia.net

Amperhaugen har blitt tildelt det norske 
kvalitetsmerket Olavsrosa for gardsmiljøet 
og vertskapets enestående evne til formid-
ling. Sjå Olavsrosa.no og Kulturarv.no

På gården ligger Sollia Krigshistoriske Mu-
seum. Les mer på side 26.

 
© H.J. van Ommeren

Hyttene er vinterisolerte og passer godt 
som utgangspunkt for jaktturer, skiturer 
eller isfiske i våre mange røye og ørretvann.

Kart, fiske eller jaktkort og veiledning er det 
selvfølgelig mulig å få hos oss, samt infor-
masjon om hvilke forskjellige turløyper og 
muligheter som finnes.

Les mer om oss på side 14 og 15.

 
© Ellen Linstad

 
© Ellen Linstad
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Nedre Dørålseter Turisthytte ligg heilt inntil 
Rondane nasjonalpark, den fyrste nasjonal-
parken i Norge. Vi har 3 hytter med 10 rom 
og til sammen 25 senger, og spisesalen har 
40 plasser.

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 dags-
turar eller lengre turar av ymse vanskeleg-
heitsgrad. 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.

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

ÅPNINGSTIDER 
24. juni - 14. september.

Pris: Kr 990 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. Vi gir 10 % til DNT 
medlemmer.  Grupper over flere døgn bes ta 
kontakt for tilbud.

Velkommen til Nedre Dørålseter Turisthytte. 
Din heim i fjellheimen! Trond & Elin Stordal.

 
© Nedre Dørålseter Turisthytte

NEDRE DØRÅLSETER TURISTHYTTE

NEDRE DØRÅLSETER 
TURISTHYTTE

2580 Folldal

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

 
© Nedre Dørålseter Turisthytte
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Et naturlig stoppested langs rv3 - midt 
mellom Oslo og Trondheim. Vi har Aukrust-
senteret og Tronfjell (1666 moh.) som 
nærmeste nabo. Vi tilbyr 37 hotellrom med 
komfortable senger. Møterom, catering, 
parkering for bil, buss og trailer, samt Tesla 
ladestasjoner.

Vi serverer frokost, lunsj og middag. Gratis 
kaffe til alle middagsgjester. 

Vinterhaven er et godt alternativ for de som 
ønsker å ta rasten under åpen himmel.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen!

ÅPNINGSTIDER 
Alle dager kl. 8-23.

FRICH´S HOTELL OG SPISERI ALVDAL

FRICH´S HOTELL OG SPISERI 
ALVDAL

Nord-Østerdalsveien 5148, 2560 Alvdal

+47 62 48 00 00
alvdal@frich.no
Frich.no

 
© Frich´s Hotell og Spiseri Alvdal

 
© Nedre Dørålseter Turisthytte

 

 

TAVERNA

 

VELKOMMEN TIL JULEBORD

Ta kontakt med din lokale
Frich’s for å få julebord meny.

VOKSNE 325,-
PENSJONISTER 300,-

3, 10 OG 17 .DESEMBER 
Består av alt i julemenyen

VOKSNE 325,-
ALDERSPENSJONISTER 250,-
BARN 0-5 ÅR GRATIS
6-11 ÅR, 100,-
12-15 ÅR, 150,-

 

VARM MAT
Ribbe
Medisterpølse
Medisterkaker
Poteter
Surkål
Saus

KALD MAT
Rakørret med purreløk og egg
Gravlaks med sennepssaus
Roastbiff med remulade
Røkelaks med eggerøre
Julesylte & ribberull
Brød, smør og lefse

DESSERT
Hjemmelaget sviskegrøt
med fløtemelk, riskrem med
rød saus, eller hjemmelaget
karamellpudding.

PRIS:
HJEMME 293,- HOS OSS 325,-

 

Leter du etter et sted å
holde juleavslutningen,
eller et sted å bestille maten
til juleavslutningen fra?

RING DIN LOKALE FRICH’S
Å FÅ ET TILBUD!

KALD JULETALLERKEN 
Ribbe, sylte og juleskinke.
Røkelaks med eggerøre.
Rakfisk med kokt egg, rømme 
og purreløk. Potetsalat.
Serveres med brød, smør og 
lefse.

220 | 240

VARM JULETALLERKEN
Ribbe, pølse, medisterkake, 
surkål, rødkål, potet og ribbe-
fett. Tyttebær og flatbrød.

210 | 230

RAKFISKTALLERKEN 
Rakfisk, rømme, purreløk, 
egg og kokte poteter. 
Serveres med flatbrød og 
lefse.

230 | 250

HJEMME | HOS OSS
PRIS PER PERSON

HJEMME | HOS OSS
PRIS PER PERSON HJEMME | HOS OSS

PRIS PER PERSON

FRICH’S ALVDAL 
tlf +47 62 48 71 33
alvdal@frich.no

Hilde
tlf 97 02 23 53 
hilde@frich.no

Heidi
tlf 62 48 71 33 
alvdal@frich.no

Juletallerken

 
©Heidi M. Engeskaug

 
©Heidi M. Engeskaug

 
© Heidi M. Engeskaug
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OV E R N AT TIN G 1 natt 1 uke

Stabbur, leilighet, 70 m2, 3 soverom, 6 senger, bad/WC 750 5000

Eldhus, leies ut i tilknytning til det store stabburet, 4 senger 400

Gammelhuset, 6-8 sengeplasser, bad/WC 850 5000

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

Ved mer enn 4 voksne kommer 100 per person/døgn i tillegg til grunnprisenPR
IS

ER

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

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

På gården har vi sauer, 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, fjellklatring og hundekjøring.

FALLET NORDRE

FALLET NORDRE

Grimsdalsvegen 3895, 2580 Folldal

+47 922 42 978 / +47 452 12 390
post@falletnordre.no
Falletnordre.no

 
© Fallet Nordre

Vi har sengeplasser for 25-30 personer 
totalt. For flere detaljer, se gårdens hjem-
meside eller ring det trivelige vertskapet på 
gården.

Øvre Dørålseter ligger flott til i Dørålen i 
Rondane nasjonalpark. Turisthytta har 100 
sengeplasser, fordelt på hovedhuset og 
tre andre hytter. Rommene varierer fra en-
mannsrom til seksmannsrom, der de fles-
te er to- og firemannsrom. Hytta har også 
egne rom som er tilrettelagt for at hunden 
kan være på rommet.

Spisesalene rommer 50 og 20 personer. 
En hytte brukes som selvbetjeningskvarter 
når turisthytta ikke er betjent. Denne har 
40 sengeplasser og kjøkken, her benyttes 
DNT-nøkkel. 

ÅPNINGSTIDER
Øvre Dørålseter er i 2019 betjent i påsken 
fra 5. til 22. april, og fra 21. juni til 15. sep-
tember. Hytta bruker DNT sine priser for 
kost og losji og DNT-medlemmer får rabatt.

Øvre Dørålseter er et fint utgangspunkt for 
både dagsturer, toppturer eller om du vil 
gå fra hytte-til-hytte. Det er populært å gå 
«Trekanten» mellom Dørålen, Rondvassbu 
og Bjørnhollia, eller du kan gå til Grims-
dalshytta og Haverdalseter. Blant toppturer 
kan du velge Høgronden, Digerronden eller 
Stygghøin.

Ønsker du dagsturer, er det fint å gå til Dør-
ålsvatnet, Skagsnebbtjern eller til Skrangle-
haugan, der en kan se spor fra istiden med 
dødisgroper. Hytta har bilveg helt inn, bom-
veg fra fv. 27.

Velkommen til Øvre Dørålseter Turisthytte!
Hilsen vertskapet ved Marius Rindal

ØVRE DØRÅLSETER TURISTHYTTE

ØVRE DØRÅLSETER
TURISTHYTTE
 
Dørålsvegen, 2580 Folldal

+47 958 28 999
mariusrindal88@gmail.com
Doraalseter.com

 
© Øvre Dørålseter Turisthytte

 
© Øvre Dørålseter Turisthytte

 
© Fallet Nordre
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Ved Folldal Gruver kan man overnatte i byg-
ninger med historisk sus - fra det enkle og 
praktiske i Rallarstua til gammeldags og her-
skapelig i Direksjonen.

RALLARSTUA
Praktisk alternativ med enkel standard og 
strålende utsikt. Passer godt for syklister, 
skiløpere og barnefamilier.

Rallarstua har 18 sengeplasser fordelt på 7 
rom, samt kjøkkenkrok og 3 felles bad. Alle 
rom har vask. På hemsen er det oppholds-
rom med tv og stereo. Fra plattingen utenfor 
har man fantastisk utsikt mot Rondane, og 
flotte turløyper av varierende lengde ligger i 
umiddelbar nærhet.

DIREKSJONEN
Herskapelig og sjarmerende; passer best 
for mindre grupper eller par som ønsker noe 
utenom det vanlige. Boligen ble bygget for 

Direksjonsboligen 
© Tommy Kristoffersen

FOLLDAL GRUVER BED & BREAKFAST

OV E R N AT TIN G RALLARSTUA
Per rom per natt

DIREKSJONEN
Per rom per natt

Enkeltrom 745 895

Dobbeltrom 1050 1150

3-sengsrom 1350 1450

4-sengsrom 1595 1695

Alle priser inkluderer frokost, som serveres i den trivelige Gruvekroa kl. 08-10

FOLLDAL GRUVER
BED & BREAKFAST
Verket 43, 2580 Folldal

+47 62 49 05 05
post@folldalgruver.no
Folldalgruver.no

direktør Lund og stod ferdig i 1910. Bade-
dam, tennisbane og prydhage med lysthus 
var blant bekvemmelighetene. Tennisbanen 
er i brukbar stand og kan benyttes av gjester. 

Huset har 5 soverom med i alt 14 senger. Alle 
rom har vask, bad og wc er på gangen.

Ved leie av selskapslokale åpnes dørene til 
den elegante spisestua, der det er plass til 
opp til 35 personer. Forespørsler om leie av 
selskapslokale mottas pr. e-post til
post@folldalgruver.no.

Kvistli gård har god og hjemmekoselig at-
mosfære og tilbyr enkeltrom, dobbeltrom og 
familierom, både sommer og vinter.

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

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. Se side 27 for infor-
masjon om våre ridetilbud.

Velkommen til gards! Hilsen vertskapet 
Anne Ma og Morten Sæterhaug med familie.

KVISTLI ISLANDSHESTER

PR
IS

ER

OV E R N AT TING Per natt

Familierom (ved minst 3 personer), inkl. frokost, per person Fra 370

Dobbeltrom, inkl. frokost, per person 470

Singelrom, inkl. frokost, per person 800

Dobbelt/flersengsrom (ved minimum 2 netter), inkl. full pensjon, per person 970

Singelrom (ved minimum 2 netter), inkl. full pensjon, per person 1300

Leie av sengesett kr 200

Leie av håndkle kr 50

KVISTLI ISLANDSHESTER

Folldalsvegen 976, 2584 Dalholen

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

 
© H.J van Ommeren

 
© H.J van Ommeren
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© Torstein Johnsrud
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OV E R N AT TIN G Per natt/per person

Rom i hovedhuset med tilgang til bad/separat toalett i gangen og oppredde senger

Familierom (ved minst tre personer) fra 440

2-sengsrom/twin fra 450

Enkeltrom fra 650

Dobbeltrom med bad fra 650

Frokost 125

Hytta «Eldhus» for 2 voksne + 1-2 barn, med bad og kjøkkenkrok, inkl. sluttrengjøring.
Sengetøy og håndklær kan leies for 125,- per sett.

fra 1000 
per natt

Måltider kan bestilles ved forhåndsavtale.PR
IS

ER

Kvebergsøya Gard er en tradisjonsrik gard 
ved foten av Rondane nasjonalpark, om-
kranset av eng, tjønn, skog og lett tilgjen-
gelige fjell. Et ideelt utgangspunkt for turer 
i fjellet til fots, med sykkel, på hesteryggen 
eller med hest og vogn, og for stang- og flu-
efiske i Grimsa og Folla.

Gjestene overnatter i miljø fra oldemors tid 
med laftete vegger og smårutete vinduer 
med blondegardiner, men også tilpasset 
dagens standard.

Ved forhåndsbestilling serverer vi middag 
laget av lokale råvarer og etter tradisjonelle 
oppskrifter. Måltidene serveres ved lang-
bordet foran peisen.

 
© Kvebergsøya Gard

KVEBERGSØYA GARD

KVEBERGSØYA GARD

Kvebergsøyvegen 285, 2582 Grimsbu

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

 
© Kvebergsøya Gard

Velkommen til et unikt miljø! Fjellsyn camping ligger flott til midt mellom 
Folldal og Hjerkinn, og er et fint utgangs-
punkt for flere fantastiske fjellturer, både til 
fots, på sykkel eller med bil.

Norges lengste seterdal Einunndalen, har 
innkjøring et steinkast unna campingplas-
sen, og det er korte avstander til både Dov-
refjell og Rondane.

Her kan du fiske i fjellvann og elver, og gå 
turer i snille fjell.

På campingplassen finner du alt du trenger 
for et trivelig opphold. God plass for cam-
pingvogner/bobiler og telt med 90 strøm-
kontakter.

Det er totalt 20 hytter med 4 til 7 sengeplas-
ser. 17 av disse er med dusj og toalett og er 
fra 28 m2 til 50 m2.

Servicehuset rommer bensinstasjon med 
dagligvarer, peisestue og tre utleieleilighe-
ter.

Marte, Grethe og Lars ønsker alle hjertelig 
velkommen.

FJELLSYN CAMPING

FJELLSYN CAMPING
 
Folldalsveien 1711, 2584 Dalholen

+47 62 49 30 82
dalholen@bbnett.no
Fjellsyn.no

OV E R N AT TING Per døgn

Hytte med 1 soverom 4 sengeplasser m/dusj/toalett 800

Hytte med 2 soverom 5/6 sengeplasser m/dusj/toalett 900

Hytte med 2 soverom 7 sengeplasser  m/dusj/toalett 1 000

Hytte med 4 sengeplasser 450

Campingvogn/bobil 250

Bil og telt 150

Strøm 30 PR
IS

ER

 
© Merete Kilde Kulsveen

 
© Merete Kilde Kulsveen
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Langsua
            nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark

Rondane 
nasjonalpark

Dovre nasjonalpark

Jotunheimen 
nasjonalpark

V a l d r e s  fl y e

R o n d a n e

D o v r e f j e l l

Dombås

Hjerkinn

Lillehammer

Folldal

Ringebu

Atna

Koppang

Rena

Vinstra

Tynset

Otta

27

29

27

51

257

E6

E6

15

3

3

219

29

3255

Atnbrua

Enden

Alvdal

27

Dovre

Folldal

Alvdal

Stor-Elvdal
Ringebu

Sohlbergplassen 
© Jarle Wæhler/Statens vegvesen
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Ringebu kommune

RINGEBU KOMMUNE

Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

+47 61 28 30 00
post@ringebu.kommune.no
Ringebu.kommune.no
Ringebu.com

Ringebu ligger i hjertet av Gudbrandsdalen med vakker natur, et rikt kulturliv 
og en levende landsby.

Landsbyen Ringebu har trivelige uteplasser 
og et bredt utvalg av spesialforretninger, 
blant annet Annis pølsemakeri som har høs-
tet en rekke gullmedaljer for sine pølser og 
kjøttprodukter.

Hver lørdag i juli og august arrangeres torg-
handel med små temaarrangement som fen-
ger både barn og voksne. Landsbygalleriet 
er en utendørs, helårs- og heldøgns vandre-
utstilling. På utvalgte husvegger i sentrum vil 
du finne unike fotografier fra lokale fotografer 
i Ringebu.

Ringebu prestegard fra 1743 ligger i natur-
skjønne omgivelser like ved Ringebu Stavkir-
ke. Stedet består av fem fredede bygninger, 
som ligger vakkert til ved Stavkirken nær E6 
syd for Ringebu sentrum. Hovedbygningen 
er fra 1743. Ringebu prestegard har åpent i 
sommermånedene. Opplev kunstutstillinger, 

keramiker Torbjørn Kvasbøs utstilling, Stav-
kirkeutstilling, Historisk rose og staudehage 
og Ringebubarnehagenes utstilling.

Kristendommen ble innført i Norge omkring 
år 1000 og i årene etter kristningen ble det 
bygget nærmere 1000 stavkirker i løpet av 
middelalderen fram til 1537.  Ringebu Stavkir-
ke ble bygget ca. i år 1220.  Den er en av 28 
gjenværende stavkirker her i landet, og en av 
de største. Åpen for omvisning i sommermå-
nedene. Det arrangeres fire sommerkonser-
ter her i løpet av juli.

Venabygdsfjellet langs Rondanevegen (fv27), 
er et attraktivt fjellområde med fantastisk tur-
terreng både sommer og vinter. Det strekker 
seg helt inn i Rondane nasjonalpark.

I alpinanlegget Kvitfjell på vestsiden av 
Gudbrandsdalen ble det arrangert utfor og 
super-G under OL i 1994. Her finnes et utall 
alpinnedfarter, skiløyper og merkede turstier.

Friisvegen (FV 385) mellom Atna og Ringebu 
er en flott fjellovergang med fin natur og flott 
turterreng.

Besøk Landsbyen Ringebu på Facebook!

 
© Halldis M. Tvete

 
© Britt  Åse Høyesveen
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Alvdalsnaturen er variert og turvennlig, og 
har mange merkede stier å by på for små og 
store som ønsker å oppleve fjellet.

I Alvdal Vestfjell ligger kommunens høyes-
te punkt, Sølnkletten 1827 moh. Rett ved 
siden av ligger Spisskletten. Det er flere 
setrer i området, og Breisjøseter er kjent for 
sin gode mat og hyggelige atmosfære. Tron 
er med sine 1666 moh. et ruvende lande-
merke, med bilveg til topps om sommeren, 
enestående utsikt og mangfoldig fjellflora.

Helt sør i bygda ligger Jutulhogget, 
Nord-Europas største canyon. Jutulhogget 
ble utformet for over 10 000 år siden under 
siste istid.

Sju og tredve mil nordover, litt øst og opp-
over finner du Aukrustsenteret, et vakkert 
museumsbygg under himmelhvelvingen. 
Familiepark og museum med muligheter 
for å treffe Solan og Ludvig.

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.

Livestock-festivalen, med god musikk og 
naturopplevelser, arrangeres hvert år i juli. 
Kalvstock arrangeres for tredje gang i 2019. 
Små og store festivaldeltakere anbefales å 
ta turen til Alvdal for gode opplevelser.

Det er gode forbindelser til Oslo og Trond-
heim via rv3 gjennom bygda og vestover 
på rv29 gjennom Folldal til Hjerkinn. Tog til 
Oslo Lufthavn Gardermoen, Oslo og Trond-
heim (Rørosbanen). Daglige bussforbindel-
ser mellom Oslo og Trondheim.

Alvdal er ei fjellbygd i Nord-Østerdal ca. 30 mil nord for Oslo og 20. mil sør for 
Trondheim. Åpent og vennlig landskap innbyr til friluftsliv sommer som vinter.

Alvdal kommune

ALVDAL KOMMUNE

Gjelen 3, 2560 Alvdal

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

Alvdalsbygda med Tronfjell (1666 moh.) i bakgrunnen. 
© Ivar Thoresen/DMT Alvdal

Aukrustsenteret 
© Ivar Thoresen/DMT Alvdal

Jutulhogget 
© Ivar Thoresen/DMT Alvdal
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Norges høyest beliggende kommunesenter 
med sine 712,5 moh. ligger i Folldal og har 
Rondane ruvende i horisonten.

I Folldal er det merkede turstier-/løyper 
og ca. 150 km med oppkjørte skiløyper på 
vinteren. Et flott skianlegg finnes i Stormo-
egga, mens Kroktjønna friluftsområde er 
et ettertraktet område for bading, padling, 
grilling, fisking og sandvolleyball.

Folldal Gruver er et av 15 tekniske og indus-
trielle kulturminner i Norge. Hovedattrak-

sjonen på gruveområdet er gruva. Bli med 
gruvetoget inn til Worms Hall og hør guidene 
fortelle historier fra gruvetida.

Opplev museum med utstillinger, merkede 
stier, bli med på guidet omvisning på gru-
veområdet og ta en tur på Gruvekroa kafé. 
Overnatt i Direksjonsboligen til tidligere di-
rektør ved gruva Worm Lund.

Nasjonal turistveg Rondane er en av 18 ut-
valgte Nasjonale turistveger, med start og 
stopp i Folldal. I tillegg til Folldal Gruver an-
befales et stopp på utsiktspumktet Strøm-
bu som byr på god utsikt til fjellene i Ron-
dane og elva Atna. I sommermånedene er 
det utleie av kanoer og sykler på Strømbu.

I tilknytning til fjellbygda finnes mange se-
terdaler. Flere steder tilbys det både over-
natting og en matbit, noe som gir opplevel-
sen av fjellet det lille ekstra.

Deler av Rondane nasjonalpark og Dovre 
nasjonalpark ligger i Folldal kommune. 
Rondane nasjonalpark ble opprettet som 
Norges første nasjonalpark i 1962 og ligger 
i høyfjellsområdet Rondane i Hedmark og 
Oppland. Dovre nasjonalpark ble opprettet i 
2003 og strekker seg fra Grimsdalen i sør til 
E6 over Dovrefjell i nord.

Fjellbygda Folldal strekker seg mellom Østerdalen og Dovrefjell-platået. Stor-
slått og majestetisk natur gir rike muligheter for et variert friluftsliv året rundt.

Folldal kommune

FOLLDAL KOMMUNE

Gruvvegen 7, 2580 Folldal

+47 62 49 10 00
postmottak@folldal.kommune.no
Folldal.kommune.no
Visit-folldal.no

 
© Rondanevegen

 
© Tommy Kristoffersen
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© Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune er 13 mil lang og har 
ca. 2500 innbyggere. I administrasjons-
senteret Koppang finner du et godt utvalg 
forretninger, kafeer og serviceinstitusjoner. 
Sentralt på Koppang finner du også Norsk 
Kultursenter, med en stor kunstsamling og 
eget Fjord, Fjell og Reisemuseum.

Fjellbygda Sollia ligger lengst nord, og er 
inngangsporten til Rondane. Dette området 
er udødeliggjort gjennom Harald Sohlbergs 
bilde «Vinternatt i Rondane». Ta en stopp 
ved Sohlbergplassen og nyt den fantastis-
ke utsikten! I Atnavassdraget kan du både 
ta storørreten og padle.

I Sollia finner du også Stor-Elvdals høyeste 
fjell, Gravskardhøgda på 1767 moh. Topp-
turer er en populær aktivitet, og det er kort 
veg til høyfjellet via f.eks. Vinjeveien. Liker 
du å sykle kan vi by på noe av landets fines-
te områder for terrengsykling. 

Velger du å ferdes langs Glomma med 
kano, kajakk eller båt, vil du se de spesielle 
Koppangsøyene, som er et unikt elveslet-
telandskap. Bjørnstjerne Bjørnson beskrev 
dette som «Norges Rhindal»

Storelgen ved rv3 på Bjøråa Rasteplass er 
en svært populær turistattraksjon som du 

bare må svinge innom. Elgen er verdens 
største, 10 meter høy og 12 meter lang, og 
vokter trafikantene. På Norsk Elgsenter på 
Evenstad er du garantert å oppleve levende 
elg på nært hold.

Velkommen til Stor-Elvdal - et eldorado for 
aktiv livsnytelse!

En rik kulturarv og variert og storslagen natur gjør Stor-Elvdal til et attraktivt 
reisemål.

Stor-Elvdal kommune

STOR-ELVDAL KOMMUNE

Storgata 120, 2480 Koppang

+47 62 46 46 00
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
Stor-elvdal.kommune.no
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Dovre har innlandsklima med lite nedbør, kal-
de vintrer og relativt kjølige somrer, grunnet 
kommunens høyde over havet. Det er betyde-
lige forskjeller mellom dag- og nattetempera-
turen i sommerhalvåret.

Deler av Dovre kommunen inngår i tre nasjo-
nalparker: Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane  
Dovre nasjonalparker. Det er store fjellvidder i 
den nordøstre del av Rondane og sørlige del 
av Dovrefjell. Fokstumyra, nordøst for Dom-
bås, er kjent for sitt rike fugleliv og ble totalfre-
det i 1923. Kommunen har også bestander av 
villrein, fjellrev og jerv.

Dombås er et samferdselsknutepunkt med 
Europavegene E6 og E136 og jernbanestrek-
ningene Dovrebanen og Raumabanen. Dom-
bås forbinder altså Østlandet med Vestlandet 
og Trøndelag, både via veg og jernbane.

Dovre kommune ønsker å stimulere til at folk 
bruker naturen og har glede av den. Dette 
gjelder våre rike fjellområder, men ikke minst 
gjelder det også natur i tilknytning til hoved-
dalføret og i/rundt våre tettsteder. Attraktive 
besøkspunkt er bl.a. viewpoint SNØHETTA 
på Hjerkinn, Snøhetta (2286 moh.) og Minne-
parken på Dombås. Det er mange flotte tur-

og aktivitetsmuligheter med utgangspunkt 
i ulike steder i Dovre kommune. Seterdalene 
Grimsdalen, Haverdalen og Dørålen er også 
verdt et besøk. Den nye tur- og sykkelveien 
over hele Dovrefjell (Dombås-Hjerkinn) ble 
åpnet høsten 2017. Syklister kan da sykle en 
hel runde fra Dombås mot Hjerkinn, videre 
mot Folldal, og gjennom Grimsdalen til Dov-
re/Dombås.

En tur til Dovre gjør at du opplever det urørte, 
magiske og verneverdige - det ekte!

Dovre - ditt utgangspunkt for naturopplevelser i Nasjonalparkriket! 
Dovre kommune ligger i Oppland fylke og har ca. 2700 innbyggere. 
Kommunen er kjent for et rikt plante- og dyreliv, og moskusen er avbildet i 
kommunevåpenet.

Dovre kommune

DOVRE KOMMUNE

Kongsvegen 4, 2662 Dovre

+47 61 24 21 00
postmottak@dovre.kommune.no
Dovre.kommune.no
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Tlf. 62 49 61 00 
post@tos.no 
www.tos.no

OS • TOLGA • TYNSET • FOLLDAL • ELVERUM

Er du tilreisende, er du hjertelig 
velkommen til å bruke vår 
minibank. 

Vi kan også hjelpe deg med lån 
til hytte, bil – eller kanskje med 
hele kundeforholdet ditt. 

Du vil oppleve oss som lokalkjente, 
engasjerte og kompetente. 
 
Stikk innom oss i Folldal!

Du finner oss ved kommunehuset!

Velkommen til 
Rondanevegen 
og vår bank i Folldal


