
Skitur Krysser Hardangervidda 

10414  

 
Skituren går over vidda fra nord til sør, med ansiktet vendt mot solen. På østsiden av 

Hardangervidda får du virkelig følelsen av å være på en høyfjellsvidde. Her er lave knauser, 

men ingen bratte bakker som skal klyves eller nifse utforkjøringer. Dette er turen for deg som 

ønsker å gli over hvite vidder og gladelig kan unnvære de høyeste topper.  

 

    

 

- Fra hytte til hytte i 8 dager 

- Lett og åpent terreng 

- Kortere distanse mellom hyttene 

- Overnatting på betjente hytter  

 

   

 

PROGRAM   

Dag1 Ankomst Tuva 

Oppmøte på Oslo S, ved nedgangen til plattformen, 20 minutter før avreise. Informasjon om hvilken 

plattform det er vil stå på tavla i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget fra Oslo S kl. 08.25 til 

Ustaoset, ankomst kl. 12.07. Skitur via Ustetind til Tuva Turisthytte (1185 moh), 8 km, mest 

oppoverbakke. Middag ved ankomst og overnatting.  

Dag2 Tuva - Krækkja 

På ski vestover fra Tuva via Monsbuhæe (1286 moh), forbi Lægreidstølen og over vannet Ørteren (1146 

moh) til Krækkja (1161 moh), 20 km. 

Dag3 Krækkja - Hein Seter 

Over vannene Storekrækkja, Veslekrækkja og Øvre Hein til Hein Seter  (1095 moh), 20 km. 

Dag4 Hein Seter - Rauhelleren 

Sydover fra Hein, på veststiden av Geitsjøhovda (1254 moh) til Rauhellern (1221 moh), 13 km.  

Dag5 Opphold på Rauhelleren 

Dagstur i området eller hviledag.  

Dag6 Rauhelleren - Mårbu 

Fra Rauhellern østover over flatt myrområde til Reinavatnet (1174 moh), videre nord for Krossvasshovda 

og ned Grønntjønndalen til Mårvatnet og Mårbu (1130 moh), 20 km. 



Dag7 Mårbu - Kalhovd 

Over Mårvatnet til Oppnesberget, deretter oppoverbakke mot Mårsbrotet (1340 moh), som passeres på 

østsiden. Langs Flottetjønn og ned til Kalhovd (1100 moh), 20 km.  

Dag8 Hjemreise, Kalhovd - Oslo 

Fra Kalhovd langs dalsiden mot Bjønnsbu og videre i skogen ned Breisetdalen til Steinsbøle, 17 km.  

Ekstrabuss kl. 14.00 fra Steinsbøle til Mæl. Rjukanekspressen kl. 15.42 fra Mæl til Notodden og videre 

med Timeekspressen kl. 17.20 til Oslo Bussterminal, ankomst kl. 19.30.   

   

Med forbehold om endring i programmet!  

 

 

   

Pris     Kr. 7.258.- fra Ustaoset/til Mæl 

Kr. 8.280.- fra/til Oslo 

Ikke-medlemstillegg: Kr 950,-. Bli medlem i DNT  

Turpakken inkluderer: overnatting, turleder og alle måltider (frokost, 

niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med følgende unntak: første dag 

kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.  

Annet  = selvbetjent hytte  

Kart                                         Hardangervidda øst 1:100 000 og/eller Turkartene Skarverennet 1:50 000, 

Rauhelleren 1:50 000 og Hardangervidda Sør-Øst 1:60 000 (Mogen-

Rauhelleren- Lufsjå-Rjukan - Gaustatoppen). Kart kan kjøpes i vår 

Turinformasjon eller på Nettbutikken. Sjekk http://www.ut.no/ for oppdatert 

kart- og ruteinformasjon.  

Pakkeliste vinter Av sikkerhetsmessig årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i 

sekken. Vi viser derfor til vår:pakkeliste vinter. Skifeller anbefales.  

viktig informasjon om 

fellesturer vinter  

Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon vinter.  

 Vilkår for deltakelse på 

fellestur 

 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer 

vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellestur med DNT i Norge"  

   

   

INFORMASJON OG BOOKING 

SPØR VÅR TURINFORMASJON 

Har du spørsmål angående turen, kart eller om utstyr, anbefaler vi å ta kontakt med vår turinformasjon 

på  



tlf. 22 82 28 22, mandag til fredag mellom 08.30 - 16.00, eller på  

e-post: turinfo@dntoslo.no  

UT.NO 

Mer generell informasjon finner du på Hele Norges Turplanlegger  

  

   

 
 


