JOTUNHEIMEN
for dine føtter

2021

Vi tar deg med dit de virkelig

Familien Grønolen har lagt opp til et turprogram der du får med deg alt fra de høyeste tinder til juvvandring og
Med ankomst på søndag og avreise på fredag blir det rikelig med tid til gode natur- og matopplevelser i Jotun
UKE 29, 30 OG 31
Søndag
Ankomst til en deilig 3-retters
middag med ka e og kake.
Etter middagen samles vi for
en uformell prat om turene,
med praktiske råd og vink og
svar på ting dere måtte lure
på.
Mandag
SVARTEKNIPPA
(Skyrifjellet) 1548 moh.

+

3-4t

Vi kjører gjennom Lykkja og
langs vakre Fleinsenden til
Olø. Så går vi opp mot Seksin
og Bygdin før vi dreier av og
følger nordeggen opp til
Svarteknippa.
Dette er en topp med svært
lite ferdsel, men like fullt er
terrenget både variert, lettgått
og med vakre utsyn i alle
retninger.
Tirsdag
4-5t
HEIMDALSHØE
Det er en ﬁn dagstur, og egner
seg godt for hele familien,
men siste delen av oppstigningen til toppen er litt
steinete. Vi parkerer snaue 2
km før Maurvangen camping.
Første delen er merket, og vi
følger stien til Haugseter mot
Heimdalen en halvtimes tid og
går så rett opp til venstre mot
Heimdalshøe.

+

Onsdag
SYNSHORN OG
3-4t
VIA FERRATA
Fra Hålistølen ved Bygdin går
vi oppover mot Synshorn
1.464 moh. - litt bratt i
starten, så vi får fort opp
pulsen. Vi tar også en
pustepause for å se gamle,
ærverdige M/B Bitihorn som
glir mot Eidsbugarden.
Toppen nås med ﬂott
rundskue utover Vinstervatn
mot stølen, mot Rasletind og
innover Bygdin med Falketind
og Uranostind i det fjerne.
Denne fantastiske utsikten
vandrer vi rett imot når vi
holder høydedraget langs
Fagerdalshøe, før vi går ned
mot Breilaupa, og deretter
vender og går tilbake gjennom
Fagerdalen på vei til bussen
ved Bygdin. Så venter
rømmegrøt, spekemat og mors
prinsessekake og ka e på
fjellgårdens 150 år gamle støl
ved Vinstervatn. De som
ønsker, kan gå Synshorn Via
Ferrata i stedet for turen, og
være med til stølen etterpå.
Dette koster evt. kr 950
ekstra.

+

Torsdag
5t+båt/buss
SVARTDALEN
Vi starter turen om bord på
M/B Bitihorn fra Bygdin. Vi
hopper av på Torﬁnnsbu og

Forside: Fra Synshorn mot Bygdin og Torﬁnnstindane

går opp mot Torﬁnnsdalen og
over Torﬁnnsdøla. Videre går
vi opp i Svartdalen med
stiskille mot Svartdalsbandet
og Leirungsdalen. Denne ruta
er lett, men en klassiker blant
dalrutene i Jotunheimen inneklemt mellom høye og
ville tinder. I Svartdalen går vi
langs tre vann før den slake
nedstigningen med
elvekryssing nord for
Svartdalspiggene. Så går det
litt bratt ned i Vesleådalen før
vi kommer inn på ruta fra
Fondsbu og Eidsbugarden og
ender på Gjendebu. Derfra tar
vi båten på Gjende til
Gjendesheim og går om bord i
rutebussen som tar oss tilbake
til Bygdin, hvor vår egen buss
står og venter.
Fredag
Avreise etter frokost – eller du
kan selvfølgelig velge å bli
ﬂere dager og bestemme
programmet selv.
PRISER
5-døgns turpakke kr 7.500 per
person i dobbeltrom. 3-døgns
turpakke kr 4.950 per person i
dobbeltrom - som inkluderer
frokost, lunsjpakke, middag,
alle fotturer, guide samt bussog båtturer, rømmegrøt og
spekemat på stølen. Tillegg for
enkeltrom per døgn kr 250.

Utsikt på vei opp til Heimdalshøe

ge opplevelsene er.

TURER FOR NOEN OG ENHVER

g rømmegrøt på familiens gamle seter ved Vinstervatn.
nheimen. Du kan også velge et tre dagers opphold med valgfri ankomst.

1 Fjellstøvel
Betyr en lettere fjelltur, 2-4 timers
varighet med mindre stigning og lavere
tempo.
2 Fjellstøvler
Betyr en lett til middels tur av 2-4 timers
varighet, noen stigninger, ofte noe stein,
ujevne fjellstier.
3 Fjellstøvler
Betyr en middels lang tur av 4-7 timers
varighet, 400-700 meter høydeforskjell,
ofte noe stein, ujevne seter- og fjellstier.
4 Fjellstøvler
Må ansees som en middels til krevende
tur, 5-7 timers varighet, opptil 1.000
meter høydeforskjell, dels vanskelige
stier.

Besseggen sett mot vest mot Memurubu

5 Fjellstøvler
Dette er en krevende fjelltur,
fjelltopptur uten klatreutstyr, 5-12
timers varighet, lange opp- og
nedstigninger, opptil 1.200 meter
høydeforskjell, dels vanskelige stier. For
alle turene anbefaler vi gode fjellstøvler
og ryggsekk med varme klær og regntøy.

Fra Bitihorn mot vest og Torﬁnnstindane

De litt spesielle turene
17. – 19. september
FJELL- OG
GOURMETWEEKEND
Denne helgen har vi satt av til
deg som er glad i både ekstra
god mat og fjell, men som
kanskje ikke har mulighet til å
bruke en hel ferieuke på dette.
Ankomst fredag til en bedre
middag med ka e og kake til.
På lørdag tar Tor Erik deg med
ut på en ﬂott fjelltur, mens
Øyvind blir igjen i kjøkkenet og
lager i stand en virkelig
matopplevelse – en
7-retters festmeny med smak av
fjell og vidde. På søndag må du
gjerne smøre matpakke og få
med deg en fjelltur til, før du
setter deg i bilen og reiser
hjem.
Tid: 5-7 timer
Pris kr 3.500 per person i
dobbeltrom som inkluderer
hele oppholdet inklusive guide.
EGNE TURPROGRAM FOR
GRUPPER
For grupper på minimum 10
personer kan vi skreddersy
ﬂotte turprogram og/eller
gourmetpakker etter egne
ønsker og kondisjon!

5. – 7. november
RAKFISKWEEKEND
I forbindelse med Rakﬁskfestivalen på Fagernes, legger vi
opp til en helg i «Rakﬁskens
tegn». Du kommer opp til en
deilig bu et på fredag kveld
med rakﬁsk fra forskjellige
produsenter. På lørdag er det
satt opp buss fra Grønolen til
Fagernes med retur på
ettermiddagen. Selv om rakﬁsk
er alibiet for hele festivalen, er
det også mye annet å se, smake
og oppleve. Lokalprodusert mat
av alle slag, håndverk,
kunstutstillinger og et yrende
folkeliv – som en festival skal
ha. På kvelden kommer dere
hjem til en kulinarisk
opplevelse med en
5-retters festmiddag. Søndag er
det en lang, god frokost før
avreise.
Pris kr 3.250 per person i
dobbeltrom for hele helgen.
Eventuell buss til Fagernes
kommer i tillegg.
19. – 21. november
BEITOSPRINTEN
Kom og opplev sesongåpningen
på Beitostølen og Beitosprinten
på nært hold!
3. – 5. desember
GANEFART GOURMET
Vi inviterer deg til en hyggelig
førjulshelg med god mat og
drikke. Tradisjonell, norsk
julemat på fredag, 7-retters
Gourmetmiddag på lørdag og to
overnattinger med frokost.
Pris kr 3.500 per person i
dobbeltrom.

På Bukkehåmåren

Utsikt på vei opp Heimdalshøe

Torﬁnnstindane sett fra Leirungskampen

ØSTRE TORFINNSTIND
6-7t
16. - 18. juli
En spektakulær, guidet tur til Østre Torﬁnnstind - toppen
som med sine 2.119 moh er den høyeste av Torﬁnnstindane.
Den ruver majestetisk opp bak Torﬁnnsbu. Turen opp er
bratt med noen luftige partier – og en del spennende og
morsom klyving. Du bør være i rimelig god fysisk form.
Du kommer opp til en deilig 3-retters middag fredag kveld.
Lørdag morgen tar vi båten fra Bygdin klokken 09:05 til
Torﬁnnsbu. Derfra tar vi oss opp på Torﬁnnstind. Båten ut
igjen fra Torﬁnnsbu er framme på Bygdin ca. 17:10. Etter
turen kan du ta en tur i vår velværeavdeling, eller bare sitte
ute og slappe av foran fjellgården fram til middag. På
søndag etter frokost får du kanskje med deg en liten
fjelltur, eller en tur i Synshorn Via Ferrata før du reiser
hjemover?
Prisen er kr 3.950 som inkluderer guide, 3-retters middag
fredag, frokost, nistepakke og 3-retters middag lørdag –
samt frokost og evt nistepakke søndag. Vi holder hjelmer.
Guidede turer til Torﬁnnstind er også tilgjengelige for
gruppebestilling utenom planlagte turer. Ta kontakt!

På Bukkehåmåren

Vi har også andre muligheter for deg som vil ut i fjellet på de litt
mer krevende turer, dette med kompetente fjellførere. Følg med
på Grønolen sine facebooksider eller ta kontakt på
gronolen@gronolen.no.
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SYNSHORN
via ferrata

Luft under føttene, luft bak ryggen,
loddrette fjellvegger og kribling i magen.

Nå får
du
som

Jernbøylene i Via Ferrataen gjør de vertikale veggene
1500 meter over havet tilgjengelige for alle
som er i alminnelig god form.

Mellom innsjøen Bygdin og Vinstervann ligger Synshorn.
Erfarne guider tar deg trygt og sikkert opp den bratte fjellsiden og
langs trange fjellhyller på en tilrettelagt rute som fører deg helt til
topps på Synshorn.
Turen tar tre til ﬁre timer og gir en luftig, men likevel trygg
og opplevelsesrik tur i fjellveggen, uten at du trenger
kunnskap om tau og kiler. Synshorn Via Ferrata hever
seg 400 høydemeter oppover i fra utgangspunktet
ved riksveien.
På Synshorn Via Ferrata er det 14 års grense,
og alle turer krever guide.

Til topps i Synshorn Via Ferrata!
Via Ferrata med guide og utstyr, total tidsbruk ca. 4 timer, kr 950,Mer informasjon på www.synshorn.no og Synshorn Via Ferrata sin facebookside
eller kontakt oss på gronolen@gronolen.no eller 61 35 29 90.
I 3. episode av «Slep meg på ferie» som ble vist på TVNorge, klatrer Magnus Devold
Synshorn Via Ferrata. Det ble en morsom seanse – og har du ikke sett den, vises den på
Dplay. Anbefales!
Vi har åpnet en ny, orange rute!
Denne er litt mer krevende enn den vanlige ruten og ikke fullt så vanskelig som den røde.
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synshorn.no

Grønolen Fjellgard ligger i hjertet av Sør-Norge,
omringet av ruvende fjell og endeløse vidder. 800
meter over havet kan du trekke inn frisk luft og oppleve
gjestfrihet litt utenom det vanlige.
Valdres er et eldorado for turelskere. Her kan du skue
utover Øyangen, oppleve trolsk stemning og praktfullt
fjellandskap. Grønolen ligger på terskelen til Jotunheimen
og bare et landsens steinkast fra Beitostølen.
I dette området ligger Norges 26 høyeste fjelltopper. I
nærheten av Grønolen Fjellgard ﬁnner du naturperler som
Besseggen, Gjende og Bygdin. Midt i alt dette ﬁnner du
altså idylliske Grønolen Fjellgard, hvor familien Grønolen
serverer deg hjemmelaget mat i en særegen atmosfære,
perfekt for avslapping og rekreasjon.

Velkommen
til gards!

Utsikt fra stølen vår ved Vinstervatn

Nytt og større møterom til 45 personer

 22 koselige rom med bad
 Åtte leiligheter med
to soverom og bad
 Fire leiligheter med
tre soverom og to bad
 Møterom til 45 personer
 Spisesal til 100 personer
 Festsal til 100 personer
 Trivelige salonger og
oppholdsrom dekorert
av lokale kunstnere
 220m² ﬂott velværeavdeling
 120 sengeplasser

VÆR OG VIND
Været kan i enkelte tilfelle gjøre at
vi må legge om turprogrammet,
men det skal være riktig ille før vi
avlyser.
En tur i pøsregn og tåke kan være
en vel så stor opplevelse – og
tenk så deilig det er å komme
hjem til en varm og god badstue
i vår velværeavdeling, og ikke
minst en velsmakende middag
med et godt glass vin til.

Grønolen Fjellgard Grønolsvegen 65, 2952 Beito
Tlf 61 35 29 90 gronolen@gronolen.no www.gronolen.no

