
I Olav den Heilages fotefar over fjellet til Bjorli

Pilegrimstur Valldalsleden 
Sylte - Bjorli 

Turteam:
Jan Løkkeborg og 
Kjell Harald Otterlei

Da Olav den Hellige rømte landet vinteren 1028-
1029 kom han inn Storfjorden. Han drog skipa sine 
på land i Valldal og gikk derifra over fjellet til Lesja 
og Dovre. Vi skal vandre i Hellig Olavs fotspor og henter fram 
noen av helgensagnene om ham. Vandringa vil bli omramma av 
en dagsrytme med keltiske tidebønner og tekstrefleksjoner over 
noen av Salmene til festreiser fra Bibelen. Vi vil også gå en del i 
stillhet for å øve oss i å være nær i naturen, oss selv, og Gud.

8. - 12. august 2022



Da Olav den Hellige rømte landet vinteren 
1028-1029 kom han inn Storfjorden. Han 
drog skipa sine på land i Valldal og gikk 
derifra over fjellet til Lesja og Dovre. Vi skal 
vandre i Hellig Olavs fotspor og henter fram 
noen av helgensagnene om ham. Vandringa 
vil bli omramma av en dagsrytme med 
keltiske tidebønner og tekstrefleksjoner over 
noen av Salmene til festreiser fra Bibelen. 
Vi vil også gå en del i stillhet for å øve oss i å 
være nær i naturen, oss selv, og Gud.

Avreise: Gruppen samles på Moa bussterminal 
utenfor Ålesund. Her blir det busstransport til 
Valldal hvor vandringen vår starter. 

Dagsetapper: Vi skal vandre i 4 dager med 
dagsetapper på ca 14-23 km. 

Bagasje: Bagasjen må du bære med deg selv på 
ryggen hele veien. 

Overnatting: Det er forholdsvis enkel standard 
på overnattingene i campinghytter, turisthytter og 
telt. Siste natt er på Bjorliheimen hotell. 

Dagsprogram

1. dag
Mandag 08.08.22 
(17 km) Sylte/Valldal – Alstad
Buss fra Moa (Ålesund) til Valldal
Vandringen starter fra fjorden og tettstedet 
Sylte/Valldal, over Korsbrekka til bautasteinen 
for Døving Kapell og videre til Gudbrandsjuvet 
og Alstad. Valldalsleden følger her den såkalte 
Olavsveien.

Overnatting på Gudbrandsjuvet Camping 
(Campinghytter)

2. dag
Tirsdag 09.08 
(15 km) Gudbrandsjuvet - Tjønnebu
Leden følger Olavsveien gjennom Skjersura til 
Grønning. Fra Grønning følger leden en gammel 
sti på sørsiden av elva til Grønningsæter. Videre 
følger leden Den Norske Turistforenings (DNT) 
rute opp Steindalen og til Tjønne der vi overnatte 
i Ålesund Sunnmøre Turistforenings (ÅST) 
ubetjente hytte Tjønnebu.

Overnatting på Tjønnebu (og Telt)



Velkommen på en uforglemmelig tur!

3. dag
Onsdag 10.08 
(14 km) Tjønnebu - Vakkerstøylen
Leden følger merket DNT rute videre forbi 
Illstigvatnet og opp til ledens høyeste punkt 
Børrebottreset på 1180 meter over havet. Herfra 
går leden ned i Børrebotn og videre ut Ulvådalen 
til Vakkerstøylen som ligge ved Ulvådalsvannet.

Overnatting på Vakkerstøylen i ÅST sin 
selvbetjeningshytte.

4. dag
Torsdag 11.08 
(23 km) Vakkerstøylen - Bjorli (Råna)
Valldalsleden følger merket DNT-rute langs 
Ulvådalsvatnet til Tunga og videre ned til Kabben 
hvor det er en gapahuk. Fra Kabben følges grusvei 
langs elva Ulvåa til Brøste. Leden går videre bak 
Rånåkollen og i Rånå her avsluttes ferden og vi blir 
kjørt til Bjorliheimen for middag og overnatting

Overnatting på Bjorliheimen hotell

5. dag
Fredag 12.08 
Bjorli - Moa
Etter frokost buss tilbake til Moa (Ålesund)

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

PÅMELDING



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 
Kr 5.750

Tillegg for enkeltrom på Bjorliheimen: kr 180 

PRISEN INKLUDERER:
• Buss Moa-Valldal og Bjorli-Moa
• 3 overnattinger i turisthytter (evt telt) i 

flersengsrom
• 1 overnatting på Bjorliheimen
• Frokost, matpakke og middag alle dager
• Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT
• Forsikringer

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på: 
plussreiser.no

eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING


