Sykkeltur i Norsk natur

GOLSFJELLET

Turteam: Geir Sandvik og Kørner Høie

13. - 18. juli

Stølsvidda over Golsfjellet og Valdres er unik, og spesielt godt egnet til sykling.
Bli med oss til Oset Høyfjellshotell. Startstreken går rett utenfor hotelldøra.

TURPRIS:		

kr 7950

Sykkelleie 3 dager:

kr 700

Tillegg for enkeltrom: kr 750
El sykkel på forespørsel
		
PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

5 overnattinger i dobbeltrom med halvpensjon
(frokost og middag)
Nistepakker
Program og utflukter i henhold til programmet
Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•

Øvrige måltider
Transport til og fra Oset Høyfjellshotell
Sykkel
Forsikringer

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside
plussreiser.no eller på telefon 70 17 90 00.
Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Sykkeltur i Norsk natur

Golsfjellet
Stølsvidda over Golsfjellet og
Valdres er unik, og spesielt
godt egnet til sykling. Bli med
oss til Oset Høyfjellshotell.
Startstreken går rett utenfor
hotelldøra.
Denne sommeren vil vi
sykle i vårt eget land og
legger kursen til Golsfjellet.
Alle reiser på egenhånd til
Oset Høyfjellshotell i Gol i
Hallingdal (Vi tilbyr transport
mellom Gol stasjon og hotellet
for dere som ønsker å reise
kollektivt).
Vi skal bo god i flotte
omgivelser med turterreng
rett utenfor hotellet. Dagene
starter med frokost og
smøring av nistepakker før
vi gjør oss klare for dagens
utflukt. Tre av dagene blir det

lagt opp til sykkelturer, og den
ene dagen

Sykkeltur Golsfjellet rundt 30
km:

Sykkeltur Valdersfjellet
Panoramarunden 52 km:

&

Vandretur Veslefjellrunden og
Storefjelltoppen 6 km:

blir det fottur i fjellet. Tilbake
på hotellet om ettermiddagen
er det tid for avslapning før
det blir middag og samling
i konferanseavdelingen om
kvelden.

Vi sykler på grusvei gjennom
hytteområder og forbi gamle
støler. Turen gir dere utsikt mot
Jotunheimen,
Hemsedalsfjella,
Reineskarvet, Hallingskarvet og
Nystølvarden. Det er gode veier
og et relativt flatt terreng.

En flott rundtur på 52 km på
Valdes-sida av Tisleifjorden.
Turen byr på spektakulær utsikt
over Jotunheimen og Valdresflya.
Vi følger Naustedokkvegen via
Storstølan og Valtjernstølan
til Gomobu Fjellstue. Turen
fortsetter på Panoramavegen
mot Nøsen Fjellhotell ved
Storfjorden. Ettermiddagstopp
ved Langestølen før vi er tilbake
ved Oset Høyfjellshotell. Hele
turen går på flotte stølsveier
med fast og godt grusdekke.

Vi starter og avslutter turen
ved Storefjell Resort Hotel.
Rundturen er på ca. 6 km og
går i flott fjellterreng med
nydelig utsikt over Golsfjellet,
Jotunheimen og Valdres (1000
– 1150 moh). Langs turen finner
vi et par flotte grillhytter der
det er lagt godt til rette for en
koselig rast med kaffe og niste.

Hotellet har sykkelutleie, og
du kan leie vanlig sykkel eller
el-sykkel. De som ønsker det,
kan ta med sin egen sykkel
hjemmefra.
Vi skal ha følgende utflukter:
Sykkeltur Tisleifjorden rundt
38 km:
Turen rundt Tisleifjorden er på
38 km og går i et relativt flatt
fjellterreng rundt fjorden som
grenser mellom Hallingdal og
Valdres. Turen består av 36 km
grusvei og 2 km lang flysti som
binder Golsfjellet sammen med
Lykkja.

Turen bestilles på
plussreiser.no
eller telefon
70 17 90 00

Oset Høyfjellshotell:
Dette koselige, landlige hotellet
har vert i drift gjennom 130 år
og er fortsatt i samme families
eie. Det drives i dag av femte
generasjon.
Rommene er uformelle, med
eget bad, TV og inkludert Wi-Fi.
Enkelte har også sofa og/eller
utsikt over innsjøen like ved.
Hotellet har en elegant restaurant
som serverer norsk mat.
Andre fasiliteter er blant annet
innendørsbasseng, treningsrom,
enkle
arrangementslokaler,
en rustikk bar med peis,
lekeområder både innendørs og
utendørs, terrasse samt et rom
med historiske gårdsantikviteter.

