Opplev

23. – 26. august 2019
Kursinnhold:
Bli med på vandretur til Norges høyeste fjell!
Under dette kurset får vi lære om kulturhistorie, geologi og geografi i
Jotunheimen. Vi kombinerer friluftsliv og trim med hotell-liv og kulinariske
opplevelser. Trivsel og den sosiale rammen rundt opplevelsene settes
hele tiden i høysetet.
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Praktiske opplysninger:
Når og hvor:

23.–26. august 2019. Oppstart av kurs på Rondeslottet høyfjellshotell,
Otta.

Kurslærer/guider: Inger Lise Johnsen, lokale guider.
Utstyr:

Gode sko og varme «turklær», termos, dagstursekk, drikkeflaske og
sitteunderlag.

Kurspris:

kr. 5 470,-. NNPS sender faktura etter endt kurs.

Prisen inkluderer kursavgift, 1 overnatting i dbl.rom på Rondeslottet høyfjellshotell, 2
overnattinger i dbl.rom på Raudbergstulen, 8 måltider, guiding, aktiviteter og inngangsbilletter
etter program, skyss tur/retur Otta-Lom-Raudbergstulen-Juvasshytta, og guiding over
Styggebreen. (Om du ønsker overnatting i enerom kommer et tillegg på kr. 300,- pr. natt)
Om du ønsker reise og reisefølge tur/retur Sømna – Otta kommer tog og bussbilletter i
tillegg. Vi jobber for å få grupperabatt på denne reisen så pris er ikke endelig før
påmeldingsfrist er ute, det avhenger blant annet av størrelsen på gruppa. Prisen blir uansett
under kr. 1 600 tur/retur. Eventuell overnatting på Sømna Kro og Gjestegård før og etter
kurset koster kr. 505,- pr. natt inkludert frokost.
PS. Du trenger ikke være sjeldent sprek for å gjennomføre turen! Men du trenger smidighet
og balanse til å klyve litt i steinur opp mot toppen. Vi kjører opp til Juvasshytta og går 7,5
kilometer (619 høydemeter) opp til topps. Turen opp og ned anslås å ta 7 timer i et rolig
tempo.

Program
Fredag 23.august
Kursstart i Otta med felles middag og informasjon om kurset. Oppstart kl. 20.00.
Lørdag 24. august
Kulturhistorisk opplevelse i Lom og geologisk «reise» i fonna ved Juvass.
Søndag 25. august
Tur til Galdhøpiggen med start fra Juvasshytta via Styggebreen.
Mandag 26. august
Kurset avsluttes med frokost og oppsummering. Tilbake i Otta kl. 11.00.
Påmelding:

Fortløpende, siste frist for påmelding er 17. juni 2019.
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