VELKOMEN TIL HINDSÆTER

Welcome to Hindsæter

Jotunheimen. Høge fjell, brear, grøne elver, frodige dalar og
utgamal furuskog. Reinsdyr, setervollar, fiskevatn og
husdyr på beite. Dette er Sjodalen og her ligg Hindsæter.
Sidan 1898 har hotellet teke imot gjestar her.
Ver velkommen i våre romantiske sæter-suiter og dobbeltrom, lat oss få dele den naturen og kulturen vi er så stolte
av med deg som gjest.

Jotunheimen. Mighty peaks, glaciers, turquoise rivers, fertile valleys
and old pine forests. Reindeer, mountain pastures, fishing lakes and
grazing herds. This is Sjodalen, the home of Hindsæter. . Our hotel
has been welcoming guests since 1898. Welcome in our romantic alp
suites and double rooms.

SÆTERKJØKKENET Mountain Kitchen
Tenk å få lov til å koma inn på sæterkjøkenet og kjenne lukta
av naturmat frå gryta, kokt med omtanke for fjellvandraren.
Den sprakande peisen som gjev varme og ljos. Stemninga i
tømmerstua. Slik vil vi at ditt møte med smakane frå
Jotunheimen skal verta.
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Vi lagar mat med tradisjonelle råvarer, som oftast er henta
frå området i og rundt Jotunheimen. Men vi veit å overraska
deg. Nye måtar å tenkje på. Kom og la oss forføre deg – med
hjarta av reinsdyr, tyrirot, sur aure, reinlav og ølelg.

Just picture yourself walking into our farmhouse kitchen filled with rich
aromas of local dishes steaming on the stove, prepared exclusively for
mountain wanderers. Enjoy the light and warmth from the crackling
hearth. Sink into the reminiscent atmosphere of a timber mountain
cottage. This is how we would like you to experience the tastes of
Jotunheimen. We use traditional ingredients, often local products from
the Jotunheimen area, but we also know how to surprise our guests.
New flavors, new influences. Come to Hindesæter and let us seduce your
senses with reindeer heart, pine sorbet, pickled trout, reindeer lichen
and beer marinated moose.
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It was a beautiful day. Back in the cozy comfort of Hindsæter, you rest
on a reindeer skin thrown over a tree stump watching the mountains in
the twilight. Afterwards, you go down the stairs to Hindholet, our culture
sauna. A warm stone cabin furnished with what once was an old woodshed.
The sauna heat does you good. Take some time in the hot tub before massaging
your sore muscles. That sure feels great!

Dagen vart fin den. Du sette deg ned på
trestubben med reinsdyrskinn da blåtimen
kom. Ut gjennom vindaugo på Hindsæter kunne
du sjå opp imot Jotunheimenfjell. Etterpå gjekk du
ned trappa til kultursaunaen - Hindholet. Du fann
ei steinbu med god varme i, i løa var du innom
badstua, ja kanskje oppi badestampen ein tur før
massasje av ømme musklar. Så godt!

An old timber hotel. The murmur of a river - Sjoa. Veogjelet,
Riddarspranget, Stuttgonglie and Jotunheimen. Five giants of
Norwegian nature protected for generations to follow. Cradled amidst
them lies Hindsæter. Besseggen is also nearby. The glories of
nature await you.

Og like ved, Besseggen. Naturen ventar på deg.
Eit gamalt tømmerhotell. Susen frå ei elv - Sjoa. Veogjelet,
Riddarspranget, Stuttgonglie og Jotunheimen. Fem gigantar
i norsk natur. No er dei alle verna for framtidige
generasjonar. Inneklemt mellom dei - Hindsæter.

VINTER PÅ HINDSÆTER

Wintertime at Hindsæter

MERKA STIER FRA HINDSÆTER Marked hike paths from Hindsæter
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Stiene er merka med røde punkt på steiner og trær. I mange stikryss er det satt opp skilt etter nasjonal
merkestandard 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.

Veogjelet
naturreservat
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VEOSTIEN
Kort, lett Short, Easy
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Kort/medium Long, Medium

Lang, medium Long, Medium

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.

STUTTGONGSTIEN

HINDJUVET
Kort/lang, medium Short/ long, Medium

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.

HINDSÆTER
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4-7 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.
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STUTTGONGFOSSEN
Kort, lett Short, Easy

Maks 1 time.
Fossen er en av Sjoas høyeste med et fall på 23 meter
og er et mektig skue.
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Max 1h. The waterfall is one of the highest in Sjoa, and is impressive with it´s
cascade of 23 meters.

HULDERSTIGEN

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

Fjellspa etter turen
Mountain spa after the hike

SJODALEN
HYTTETUN
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4–7 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.

2-4 h. Altitude; ca 100 m. This path partly follows 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.
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Lang/krevende Long, demanding
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Stuttgongstien

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!
Veostien

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!

