MERKA STIER FRA HINDSÆTER Marked hike paths from Hindsæter
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Stiene er merka med røde punkt på steiner og trær. Vi følger nasjonal merkestandard og det vil si at stiene
er graderte etter hvor krevende de er. I mange stikryss er det satt opp skilt med navnet på stien
du følger. Alle stier starter foran hovedinngangen på hotellet.
All paths start from the hotel. They are marked with red points on stones
and trees in addition to the signs.

VEOSTIEN 1

Kort, Lett Short, Easy
Lang, Medium Long, Medium
Lengde; kort runde 5 km, lang runde 10 km. Varighet; 2–4
timer. Høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt ca. 100
meter. Stien går delvis på skogsbilveier, delvis på gamle
velbrukte stier, i furuskog og på høyfjellet.
Turens største attraksjoner er alle fangstgravene for rein og
elg underveis (lang runde). Disse tilhører Jotunheimens største
fangstanlegg. Det imponerende Veojuvet og den flotte sprengverksbrua over Veo er også turen verdt (lang runde). Andre
attraksjoner er utsikten til Rondane og Jotunheimen.

Veogjelet
naturreservat
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STUTTGONGSTIEN 2
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Kort/lang, Krevende Short/Long, Demanding
Lengde; kort runde 8 km, lang runde 15 km. Varighet; 4–6
timer. Høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt ca.
500 meter. Det er mange attraksjoner underveis; Stuttgongfossen, sæterhus, flere hundre år gamle furutrær, fantastisk
utsikt. Ruta følger den gamle sæterstien mellom Hindsæter
og Griningsdalen gjennom furuskog. Videre opp i høyfjellet
mot turens høyeste punkt Stuttgongkampen og
videre tilbake om Gammelsæter.

Length; Short round 5 km, long round 10 km. 2-4 h. Altitude; ca 100 m. This path
follows partly the old road and good paths in forest and mountain terrain. You
pass lots of old traps for catching reindeers and elk. These 2-3 meter wide hollows
were parts of a big trap system in Jotunheimen. Other attractions: Veo canyon,
Veo bridge, view to Rondane.

SJODALEN
HYTTETUN

HINDSÆTER
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Length; Short round 8 km, long round 15 km. 4-6 h. Altitude; ca. 500 m.
The path follows the old summer farm path between Hindsæter and
Griningsdalen through the pine tree forest (today nature reserve). A
tour with lots of variation: Waterfall, summer farms, old pine trees,
fantastic view from the top of Stuttgongkampen.

STUTTGONGFOSSEN 4

HINDJUVET 3

Kort, Lett Short, Easy
Lengde; 6 km tur/retur. Varighet; 1–4 timer. Høydeforskjell
mellom laveste og høyeste punkt ca. 400 meter. Stien følger
elva Stor-Hinde oppover fjellsiden og man går tilbake samme vei.
Attraksjonen er det dype juvet som elva har gravd ut gjennom
tusenvis av år. Flott utsikt, lett å gå selv om det går
oppover til å begynne med.

Kort, Lett Short, Easy
Lengde; 2 km tur/retur. Varighet; ca. 40 minutter.
Fossen er en av Sjoas høyeste med et fall på
23 meter og er et mektig skue.
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Length; 2 km both ways. The waterfall is an impressive
sight with its 23 meters descend.

Length; 6 km both ways. 1-4 h. Altitude; ca. 400. This path follows the
canyon of the river Hinde up to the plateau Hindflyin. Nice views of
the spectacular canyon and over the valley.

Stuttgonglia
naturreservat
Målestokk 1:50 000
1 cm = 50 000 cm / 500 m
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Veostien

Fjellspa etter turen
Mountain spa after the hike

Mange av våre skiløyper følger turløypene, men det er flere skiløyper.
Totalt er det ca. 60 km med løyper. Spør oss etter løypekartet for vinteren!
Griningsdalen

Some of our cross country ski tracks follow the summer routes.
It is appr. 60 km of ski tracks in winter time. Ask us for the winter map!

