Turforslag rundt Finsehytta
Under finner du et utvalg dagsturer fra Finsehytta. For flere turforslag rundt Finsehytta kan
du besøke hyttas egne sider på ut.no.

Dagsturer
Turer i det fantastiske området rundt
hytta; Klemsburunden, Jøkulrunden
(kvistet frå palmehelga), bretur til
Hardangerjøkulen, tur til St.Pål, topptur til
Kyrjedørsnuten.
Om sommeren er hytta et naturlig
stoppested for alle som sykler Rallarvegen
– og et startsted for den flotte turen ned
Aurlandsdalen.
Vi minner om at turgåere ikke må bevege
seg inn på breer uten befører og
nødvendig breutstyr.

Jøkulhytta på vinterstid

Tur til Lille Finsenut, 1493 moh
Tid opp/ned, til sammen 2 -3 timer. Passer
for barn. Fin utsikt over Finse og Jøkulen
og fjellene rundt Finse. Gå langs
Rallarvegen over broa og over
tunneloverbygget til Finsetunnelen.
Lengde ca. 6 km.

Tur til Blåisen, 1400 moh
Tid opp/ned 4 timer. Passer for barn. Følg Tmerket sti over demningen i østenden av
Finsevatn. Følg skilting til Blåisen. Gå over
sommerbroen over breelven. NB! Broen
ligger ca. 500 m nord for T-merket løype.Gå
videre oppover flere morenerygger som
viser tydelig hvor stor Jøkulen har vært
tidligere. Beveg deg ikke opp på selve isen
uten fører og nødvendig breutstyr! Lengde
ca. 12 km.

Blåisen

Tur til Hardangerjøkulen, 1850 moh
Tid opp/ned 5 timer. Tung, men fin tur i
isødet. Følg T-merket sti over demningen i
østenden av Finsevann og merket sti mot
Jøkulen. Gå over sommerbroen som fører
over breelven. NB! Broen ligger ca. 500 m
nord for T-merket løype. Ta til høyre og
følg merkingen mot Appelsinhytta i
bunnen før selve stigningen til Jøkulen. Gå
opp Danskeskaret med minnestein over
omkomne danske speidere. Videre
oppover og via en flate opp selve
snøbakken opp til Jøkulhytta (tilh. Finse
Røde Kors). Hytta har åpent rom for
besøkende. Ikke beveg deg inn på breen
uten brefører og nødvendig breutstyr!
Lengde ca. 14 km.

Hardangerjøkulen i bakgrunnen (sommer)

Tur til Klemsbu(hytte), 1600 moh
Tid opp/ned 4 timer. Passer for spreke barn/voksne. Følg stien mot Geiteryggen til du
kommer til Klemsbu. Hytta er reist av Fred Olsen til minne om hotelldirektør Anders Klem
ved Finse Hotel i ca. 1920. Kun lite forrom åpent utenom servering sesongen om vinteren.
Lengde ca. 12 km.
Tur til Hallingskarvet/Kyrkjedøri, 1800 moh
Tid opp/ned 6-7 timer. Tung tur! Følg sti mot Raggsteindalen og ta opp mot Hallingskarvet.
Fin tur videre til Kyrkjedørsnuten (1790 moh.). Lengde ca. 18 km.

Tur lang Rallarvegen til
Fagernutvokterbolig, 1310 moh
Tid 4 timer frem/tilbake. Lett tur på veg.
En del sykkeltrafikk om formiddagen i
høysesongen. Flere kulturminner langs
Rallarvegen, med historiske bygninger fra
byggingen og driften av Bergensbanen.
Fagernutservering/barnevokterutstilling er
åpen fra midten av juli til ut skoleferien.
Deretter hver lørdag/søndag 10-16.30.
lengde ca. 20 km.

Rallarvegen (Sommerstid)

Tur til Rallarvegen til Oksebotn vokterbolig, 1140 moh. Tid 4 timer. Lett tur på veg. Noe
sykkeltrafikk om ettermiddagen i høysesong. Flere kulturminner knyttet til stedet.

