
Fjellruta til Einunndalen
På denne turen tar vi dere med på sykkeltur langs gammel 
gruvekultur og gjennom fantastiske seterdaler fra Rødalen til 
Einunndalen. Vi beveger oss i noen av de flotteste fjellområ-
dene i hele regionen og avslutter med kaffe og rømmevafler 
på Romsdalssetra i Einunndalen. Turen går i all hovedsak på 
grusvei, samt på kjerrevei/sti i ca 6 kilometer. Total lengde på 
turen er ca 40 km. Inkludert i prisen er sertifisert sykkelguide, 
transport til og fra Einunndalen, samt kaffe og vaffel på Roms-
dalssetra. Vi kommer til å krysse noen små bekker og elver på 
turen så ta med tørt skotøy og tørt tøy som kan ligge i bussen 
frem til vi blir hentet i Einunndalen. 

Vanskelighetsgrad: Teknisk – enkel. Fysisk - middels
Pris per person: 1300,- 
Datoer: Lørdag 20.7, lørdag 27.7, lørdag 3.8
Total tid: ca 7 – 8 timer.
Antall personer: Minimum 4 – maksimum 10

Oppmøte utenfor hotellet kl 09.00. Sykkelutstyr kan leies på 
Savalen Fjellhotell og Spa. 

Topptur med stisykkel langs Savalen
Vi tar dere med på noen av de flotteste toppturene i områ-
det rundt Savalen. Vi får transport til den sørøstlige enden av 
sjøen og beveger oss på fantastiske stier i det reinlavskledde 
landskapet rundt Nausterdalen. Vi stopper innom en idyllisk 
setervang i Nausterdalen for kaffe og vaffel før vi forflytter 
oss med bil til andre sida av dalen og finner flyten på stiene 
rundt Snausjøvola og Gråvola. Vi avslutter med en fartsfylt og 
morsom nedkjøring ned Gråvola med avslutning på Savalen 
Fjellhotell og Spa. Inkludert i prisen er sertifisert sykkelguide, 
all transport ifm sykling, samt kaffe og vaffel i Nausterdalen.  
Lengde på turen ca 20 km.

Vanskelighetsgrad: Teknisk – middels. Fysisk - middels
Pris per person: 1300,- 
Datoer: Søndag 21.7, søndag 28.7, søndag 4.8
Total tid: ca 5 – 6 timer.
Antall personer: Minimum 2 – maksimum 8

Oppmøte utenfor hotellet kl 09.00. Eget sykkelutstyr nødven-
dig. Fulldempet sykkel anbefales. 

Introduksjonstur stisykling
Teknikkinstruktør i Savalen Sykkelklubb og sykkelentusiast 
Geir Roaldseth arrangerer en halvdags introduksjonstur til 
stisykling. Turen vil gå i nærområdet til Savalen Fjellhotell og 
Spa med fokus på å finne flyt og sykkelglede i variert terreng. 
Sykkelutstyr kan leies på Savalen Fjellhotell og Spa. Turen 
passer for alle fra 8 år og oppover.

Vanskelighetsgrad: Teknisk – nybegynner. Fysisk - enkel
Pris per person: 850,- 
Datoer: Søndag 21.7, søndag 28.7,
Total tid: ca 3 – 4 timer.
Antall personer: Minimum 2 – maksimum 8

Oppmøte utenfor hotellet kl 09.00. Sykkelutstyr kan leies på 
Savalen Fjellhotell og Spa. 

Påmelding skjer til audun@urortskiogsykkel.no eller på tlf 97 
03 20 51 innen kl 20.00 dagen før tur. Vi tilbyr også guidede 
turer på forespørsel utenom de ovennevnte datoene. Ta gjerne 
kontakt for tilbud og mer informasjon. 

Lørdag 13.7 og søndag 14.7 tilbys også en rekke guidede 
stisykkelturer under Livestockfestivalen. Se livestockfestiva-
len.no for mer informasjon.
   

Booking: 62 47 17 17 • www.savalen.no

Program

Sykkelturer Savalen 


