HØSTTUR TIL GOMOBU FJELLSTUE I VALDRES
- så vakkert at selv tusser og troll kan bli rørt!
Vakre, varierte Valdres strekker seg fra frodige, vann- og skogrike daler i sør, til
Jotunheimens mektige 2000 meterstopper i nord. Med legendariske Valdresmarsjen som
kjenningsmelodi, er Valdreslandskapet så erketypisk norsk, at til og med tusser og troll kan
bli rørt! Vi skal oppleve fjell, villmark og vidde i flotte høstfarger og bli kjent med lokal
kultur og historie. Vi har valgt Gomobu Fjellstue som base for årets høsttur, et
familiedrevet hotell bygd på tuftene av en gammel seter. Her er nyoppussede rom, gode
fellesarealer, og her ønsker de så langt det lar seg gjøre å servere mat som følger
sesongene og benytte mest mulig lokalmat fra Valdres. Fra Gomobu er det mange fine
turstier for enhver smak. Utflukter og turen til og fra Valdres byr på flott utsikt og
spennende historier. Velkommen skal du være!

Mandag 12. september
Til Gomobu
Oppstart fra Steinkjer, Verdal, Stjørdal, Trondheim, Melhus og Orkanger på morgenen. Lunsj på
ærverdige Dale-Gudbrands Gård på Hundorp. På Vingrom tar vi vestover og kommer etter hvert til
Valdres og Gomobu. Vi blir godt mottatt og samles til middag og en hyggelig kveld.
Tirsdag 13. september
I ro på Gomobu
I dag skal vi hvile ut og gjøre oss kjent i nærmiljøet. Det er gode turmuligheter rundt hytta, og vi
spiser frokost, lunsj og middag «mellom slagene».
Onsdag 14. september
Utflukt langs Panoramavegen til Hemsedal
Frokost og formiddagen fri. Etter en tidlig lunsj blir det utflukt på Panoramaveien, som er nesten 5
mil lang og går fra Fagernes til Hemsedal, og den gjør ikke skam for navnet. Kontrasten mellom
mektige høyfjell med bratte stup og bølgende setervidde med stølsgrender, fiskevann, elver og

bjørkeskog er betagende. Her mange flotte inntrykk og framme i Hemsedal skal vi besøke en
lokalmatprodusent.
Torsdag 15. september
Utflukt til Fagernes – halvdag (etter frokost og hjem til lunsj)
Etter frokost inviterer vi på en liten utflukt til Fagernes for de som vil «til byen». Med sin unike
beliggenhet ved Strandefjorden er Fagernes en deilig destinasjon. Små koselige nisjebutikker, kafeer
og velværetilbud finner du i byens gater, og her er dessuten to kjøpesenter.
Fredag 16. september
Hjemreise
Vi starter hjemturen etter frokost. Vi legger turen langs den spennende ruten som har fått navnet
Nasjonal Turistveg Valdresflye. Det blir en kjøretur med fantastisk utsikt over fjell og vidde ved
inngangen til Jotunheimen gjennom kulturlandskap med stølsdrift og tradisjonsrike turistbedrifter i
høyfjellet. På Valdresflye kjennes det som om vi svever over vidda med flere fjelltopper i
Jotunheimen Nasjonalpark i synsranden. Store deler av vegen går over tregrensa med det høyeste
punktet på 1389 meter over havet! Vi passerer Båtskaret, Gjende og Besseggen. Fra Vågå går turen
på kjente veier vi Dombås, der vi spiser middag, og hjem til Trøndelag.
TURFAKTA:
Avreise: 12. september
Varighet: 5 dager
Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Orkanger, Meldal og Oppdal

Pris pr. person:

kr. 8.540,-

Tillegg for enkeltrom: kr. 1.250,Turprisen inkluderer: Reise med moderne turbuss i henhold til program, 4 overnattinger på Gomobu
Fjellstue, 4 frokoster, 4 lunsjer, 5 middager, besøk hos lokal matprodusent i Valdres, og alle utflukter i
henhold til program.
På denne turen fungerer vår sjåfør som
reiseleder.

