Høvringen
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Lyst på ekte

Fjellsommer?

Når verden der ute er fylt med uro,
og hverdagen føles vrang og vrien,
da finnes en havn bortenfor alle trivialiteter som gir trygghet og fred –
den norske fjellverden.
Fremdeles står her de samme fjell
som skapt for 100 000 år siden slik
de har vært spiskammer for våre for-

fedre før vi begynte å regne dager og
timer, beundret og besunget gjennom århundrer og fredbundet for
generasjoner fremover.
Nå er vår tid til å glede oss ved den
storslagne fjellverden som landet vårt
er beriket med. Og det er vår plikt å
legge spiren til naturglede hos barna
våre. Hele menneskets utviklingshistorie har foregått i naturen, og
naturen er vårt opprinnelige hjem.
Opplevelsesverdiene i naturen; landskapet, duftene, lydene, vegetasjonen og dyrelivet er av våre rikeste
livskvaliteter. Og stillheten alene på
en moserabbe, sammen med venner
ved et bekkesilder, eller med familie
ved kveldsbålet er verdier som gir
perspektiver til hverdagen.

Fyrstelig Setergrend
Slik ser”Høyfjellsdikteren” i norsk litteratur Theodor Caspari Høvringen.

H ø v r i n g e n

„...midt i hjertet av Norge, like under Jettafjells mektige pyramider, her bærer det opp til

den mektige setergrenden Høvringen. Med Glittertind og de andre jotunkjempene i vest og

Smiubæljens glattskurte grå botner i øst, omsust av sagn og sang, ligger de 30 storættede Gudbrandsdalssetrene

noen turforslag

strødd utover det langsomt stigende viddedrag.“
Nobelprisvinneren i litteratur Sigrid Undset skildrer Kristin Lavransdatters aller første møte med
Høvringen og Rondane en gang tidlig på 1300-tallet således:
”Kristin stirret storøyd, aldri hadde hun tenkt seg at verden var så vid og stor. Det var skoglodne fjellvidder under henne overalt; dalen var bare som et søkk mellom de svære fjell, og sidedalene var enda
mindre søkk; der var mange slike, men enda ble det lite av daler og meget av fjell. Alle vegne raget grånuter, gulflammende av lav opp over skogteppet, og langt ut mot himmelbrynet sto blåfjell med hvite
blikker av sne og blandet seg for øiet med gråblå og hvitblanke sommerskyer.”
Nå som den gang ligger setergrenda Høvringen som et ankerfeste mellom ”grånuter og blåfjell”med
lave grå tømmerhus, men også med større hus i mur og tre, hoteller og fjellstuer som har gjort
setergrenda ved porten til Rondane til en av landets mest attraktive turist- og feriesteder. Fremdeles
har mange av de fastboende som driver sin virksomhet her oppe under høgfjellet slektsbånd tilbake
til Kristins tid. Om her nå er lagt til rette for moderne mennesker, har således utviklingen skjedd i
kjærlighet til stedet og med respekt for den lokale egenart og estetikk, miljø og kultur.
Vi ønsker velkommen til Høvringen.

Til fots
Høvringen - Karihaugen - Anaripigg Klufthaugen - Høvringen (ca. 11 km)

Variert tur med fjell - vann - utsikt og
panorama over Gudbrandsdalen
Høydevariasjon ca. 500m

Med bil
Høvringen - Lom- Gerianger - Ørnevegen Trollstigen - Åndalsnes - Romsdalen Høvringen (400 km)

„The Golden Route“ Gjennom Ottadalen
til Lom. Videre til Grotli og over fjellet til
Geiranger. Over Ørnevegen til Eidsdal.
Ferge til Valldal og over Trollstigen til
Åndalsnes Romsdalen opp og
over Dombås til Høvringen

På ski
Høvringen - Høvringsvatna Peer Gynt hytta - Merrasletta Lauvhaugene - Høvringen(ca. 20km)

Lett tur „på Strøket“ Beltebil
til Storsteinsåe. Derfra lett
løype til Peer Gynt hytta. Fra
Storsteinsåe mange alternative turer
bl a. til Vassberget, Sletthhø, Bråkdalen.
Servering Smuksjøseter og Peer Gynt.
Lett hjemtur over Merrasletta.

På ski
Høvringen - Sletthø - Langtjern - Mjørakkåe Høvringen

Beltebil til Storsteinsåe. Jevn oppstigning
til Sletthø 1576 moh. Storslagen utsikt
over Rondane, Jotunheimen og
Dovrefjell. Lett nedkjøring mot
Langtjern. Derfra hjem gjennom pitoreske Mjølrakkåe

Skjelleseter

Høvringen Høgfjellshotell
Våre ønsker her på Skjelleseter – Høvringen Høgfjellshotell er at vi gjennom tider med varierende livsstiler og økonomiske ressurser skal lykkes å dyrke og føre videre de basale menneskelige behov
som ikke kan kjøpes for penger; sinnets ro, harmoni med medmennesker, med fauna og naturens elementer.

Familien Skjelle

ønsker velkommen!
Hotellet er gjennom årene utviklet i takt med tiden, noe som gjenspeiler seg i våre store
og romslige oppholdsrom innredet i forskjellige stilarter.
Vi har 70 værelser med varierende størrelse, standard og pris; fra de gamle nostalgirommene via standardrommene, som vi har flest av, til våre ”lux”- og store familierom.
I de lyse og romslige spisesalene våre kan vi dekke opp til 160 personer, og i peisestuen
spiller vi opp til dans når behovet er tilstede. Ellers kan tørsten stilles i baren med alle
rettigheter.
Vi henvender oss først og fremst til familier og de individuelt ferierende, men har også
lang erfaring i å tilrettelegge opphold for bedrifter, lag og foreninger.

www.hovringenhotell.no

Høvringen Høgfjellshotell
N - 2673 Høvringen
Telefon: +47 61 23 37 22
Telefaks: +47 61 23 37 33
e-post: post@hovringenhotell.no
Koordinater: N 61° 53. 470`
E 009° 28.620`

R o n d a n e

Norges første Nasjonalpark

Da Rondane som den første nasjonalpark i Norge ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1962 var
det ut ifra en erkjennelse av at området representerte det ypperste i norsk natur.
Botner, juv og store terassepartier er spor etter siste istid.
Den sentrale delen av nasjonalparken er et utpreget høgfjellsområde og ti topper rager mer enn
2000 meter over havet.
Her er en rik flora, 240 høye planter og over 300 arter mose og lav er registrert.
Av fauna er observert 124 forskjellige fuglearter og 28 sorter pattedyr.
Et 20-tall av disse er bofaste, og den mest sagnomsuste og vernede er villreinen –
den siste av den opprinnelige europeiske villreinstammen.
Rondane har gjennom historien vert inspirasjonskilde til mange av våre største nasjonale
Historiefortellere, skalder, poeter, malere, dramatikere og musikere.
Nevnes kan P. Chr. Asbjørnsen med sine Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn, Henrik Ibsen som her
fant inspirasjon til sitt nasjonalepos Peer Gynt, og Edvard Grieg sin uforlignelige morgenstemning.
Malerne Thorvald Erichsen med sine Rondanemotiv og Harald Sohlberg ser den norske fjellverden i
sitt berømte vinternatt.
Formålet var å verne naturmiljø og landskap med planter, dyreliv og kulturminner, og å sikre mulighetene for friluftsliv – også for fremtidige generasjoner og fjellvandrere .
DENNE NATURPERLEN ER VÅRT NÆRE TUROMRÅDE HER PÅ HØVRINGEN
Aa.O. Vinje ser sitt VED RUNDARNE

”No ser eg atter slike fjell og dalar som deim eg i min fyrste ungdom såg, og same vind
den heite panna svalar
og gullet ligg på snjo som før det låg…“

Gudbrandsdalen
Kultur og Aktiviteter
„Og døl'n er i dalom og dølann rår i gardom, i husom og heimom. Med dug i gjerd og talom skaper han dag
over folket og landet.
Og hjerta i vårt Norig er Gullbrands gamle dal.“
Som et glinsende sølvbånd bukter Gudbrandsdalslågen seg mellom fjellene på sine 200 km fra
Lesja til Lillehammer, og utallige sideelver faller til.
På slettene og langs dalsidene ligger en mengde vakre gamle gårder. Mange av dem velholdt og de
ønsker velkommen til et sommerbesøk. Fremdeles drives jordbruk i bygdene, og et unikt kulturlandskap preger dalen. Den gamle kongevegen mellom Kristiania og Trondheim som gikk gjennom
Gudbrandsdalen er nå blitt til europaveg E 6. Pilegrimene vandret på stiene gjennom dalen og over
fjellet til Nidaros og disse vandringsstiene har nå fått sin renessanse. ”Dalenes dal”er en aktiv og
levende dal hvor folk bor og trives og hvor gjester ønskes velkommen.
Og der menneskene har røtter og trives, der blomstrer kulturen. Mystikken og skjønnheten i fjellene
har gjennom tidene inspirert vårt lands aller fremste forfattere, malere og musikere. Deres verker er
våre kulturskatter som vi høyt verdsetter og vet å ta vare på. Hver sommer er vår nasjonaldramatiker
Henrik Ibsen behørig hyllet med et rikholdig Peer Gynt- arrangement, Sigrid Undset med oppføring
av Kransen i autentiske omgivelser på Jørundgard, Edvard Grieg og våre udødelige toneskatter ved
høyfjellskonserten i Rondane.
Vakre kirker i dalen – flere stavkirker – inviterer til konserter eller en stille stund, og her kan nevnes
et rikt folklore med dansefestivaler, musikkfestivaler, eventyrfestivaler m.v.

Pål Kluften om Gudbrandsdalen

Lyst på ekte

Fjellvinter?

Storhavet i rokk er en mektig opplevelse. Høgfjellet en vinterdag når
nordavinden pisker snøen i et hvitt
kav og kulden biter i kinnene kan
også være en utfordring. Da, å finne
ly under en skavl, tørke rimet av barten og grave frem en varm kaffetår
fra sekken er av livets vidunderlige
gleder. Men vinterfjellet kan også
være stille poesi, slik høyfjellsdikteren Theodor Caspari skildrer soldagen; ” La fjellvidda hvile i soldagens
fred –I dryss av de evige stjerner! Da
fanger du stillhetens lydløse sinn –og
drømmer med alt hva som lever.”,
Eller fylt av mystikk og magi slik
Harald Sohlberg ser Rondeslottet i
”Vinternatt i fjellene”

Velkommen
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til Bergen

Oslo

Høvringen - Oslo
Høvringen - Gardermoen
Høvringen - Trondheim
Høvringen - Ålesund
Høvringen - Åndalsnes
Høvringen - Geiranger
Høvringen - Røros
Høvringen - Sogndal

318km
280km
220km
262km
142km
183km
199km
210km

Høvringen er lett tilgjengelig
sommer som vinter, både med privatbil og offentlige transportmidler.
Fra E6 nede i dalen er det kun 8 km.
asfaltert helårs vei med høy standard
helt opp til Høvringen.
Tog- og bussforbindelsene til Otta
skysstasjon er mange og gode, og vi
henter gjerne våre gjester med
hotellbil på stasjonen.

