
Vandretur til 
Galdhøpiggen 

   

  
 

 

 

Bli med på vandretur til Norges høyeste fjell. 
Under dette kurset får vi lære om kulturhistorie, 
geologi og geografi i Jotunheimen.  Alt dette mens vi 
kombinerer friluftsliv og trim med hotell-liv og mer 
bedagelige aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 

07. - 10. september 2018 
 

2469 m.o.h. 



Praktiske opplysninger 
 
Tidspunkt:  Fredag 07. – mandag 10. september 2018.  
     
  
Kurssted:    Oppmøte og avslutning av kurset ved Fossheim hotell i Lom. Alle som 

ønsker det kan få reiseplanlegging og reisefølge fra Sømna. 
    
Pris:    kr.  4 800,-  
 
Prisen inkluderer kursavgift, 3 overnattinger i dobbeltrom på Fossheim hotell, 8 måltider, 
guiding, aktiviteter og inngangsbilletter etter program, skyss tur/retur Juvasshytta og 
guiding over Styggebreen.  
 
Nordnorsk Pensjonistskole sender faktura etter endt kurs. 
 
Eventuell reise og reisefølge tur/retur Sømna - Lom kommer i tillegg og koster kr 2192,-  
(Honnørpris kr: 1825,-) 
Om noen skulle trenge overnatting på Sømna Kro og gjestegård før og etter avreise legges 
også det til prisen og koster kr. 496,- pr. natt inkludert frokost.  

   



Kursinnhold/program 
 
Fredag 07.september  
Kurset starter i Lom med felles 
middag og informasjon om kurset. 
Oppstart ca. kl. 20.00. 
 
Lørdag 08. september 
Aktiviteter og kulturhistoriske 
«reiser» i Lom.  
 
Søndag 09. september 
Tur til Galdhøpiggen med start fra 
Juvasshytta via Styggebreen. 
 
Mandag 10. september 
Kurset avsluttes med frokost og 
oppsummering. Ferdig kl. 10.00. 

 

 
 
Norges tak: 
Norges høyeste fjell 
ruver over tindene 
rundt, og gir en 
fantastisk utsikt over 
Jotunheimen. På klare 
dager kan vi se til 
Snøhetta i nord og til 
Holtenfjellet ved 
Drammen i sørøst. 
Galdhøpiggen på 
2469 meter over 
havet er ikke bare 
Norges høyeste fjell, 
men også Nord-
Europas høyeste.  
 

 

Foto: Robert Storvik 

Juvatnet ved Galdhøpiggen 1835  m.o.h. 
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Kjære leser 

Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside: www.nnps.no.  

Ta kontakt på telefon dersom du ønsker å få tilsendt påmeldingsskjema.    

 
Siste frist for påmelding: 

1.august 2018 
 
 

 Målet for turen er å gi kursdeltakerne fine dager med friluftsliv og trim, hygge 
og sosialt fellesskap, kulturhistorie- og geografikunnskap i skjønn forening. 

 

 
PS: Du trenger ikke være sjeldent sprek for å gjennomføre turen!  

Vi kjører opp til Juvasshytta og går 7,5 kilometer  
(619 høydemeter) opp til topps.  

Turen opp og ned anslås å ta 6-7 timer inkludert flere lengre pauser. 

 
 

http://www.nnps.no/

