PROGRAM: TOPPTURER PÅ SKI VED
FLÅMSBANEN
4 frokoster, 3 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst og middag
Middag
Du ankommer Vatnahalsen når du vil denne dagen. Du får servert middag når du kommer,
og kan bruke kvelden til å bli kjent med de andre deltakerne som skal være dine
turkamerater de neste dagene. Kommer du om ettermiddagen får du også tid til å gjøre deg
kjent med stedet – her er det mye stemning i veggene.
Vatnahalsen ble opprinnelig bygd som sanatorium 1896, men ble aldri brukt til dette. Isteden
ble bygget tatt i bruk som hotell da byggingen av Bergensbanen kom igang. Utover første
del av 1900-tallet ble høyfjellshotellet etter hvert en populær vinterdestinasjon blant norske
og europeiske turister, og det ble lenge omtalt som Nordens St. Moritz. Her, 820 meter
over havet, nyter du utsikten mot Skarvheimen og Flåmsdalen. Helt siden starten for 120 år
siden har Vatnahalsens visjon vært å skape en avslappende og trivelig atmosfære der alle
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føler seg velkomne. Her skal du kunne komme når som helst på året og finne en
hjemmekoselig stemning, en god seng, et godt måltid og et gjestfritt vertskap.
Tog er eneste mulighet når du skal komme deg til Vatnahalsen – Bergensbanen til Myrdal,
og togbytte fra Myrdal til Vatnahalsen. Vi anbefaler at du kjøper billetter slik at du rekker
siste avgang fra Myrdal klokken 18:00. Det er også mulig å gå fra Myrdal med hodelykt
dersom du kommer senere – da avtaler vi at vertskapet møter dere på veien.

Dag 2

Grunnleggende skredkurs
Frokost, lunsj, middag
Forhåpentligvis våkner du utsovet og uthvilt etter en god natts søvn utenfor allfarvei. Nå
venter en deilig frokost.
I dag skal du få grunnleggende innføring i skredproblematikk fra en lokal tindevegleder. Det
er fokus på teori, så kurset holdes på hotellet. Det du lærer i dag vil gjøre deg i litt bedre
stand til å kjenne igjen risiko og ta trygge veivalg på toppturer i vinterfjellet. Turplanlegging,
sikre veivalg, dannelse av snøskred, vurderinger av snøen og kameratredning er noen av
temaene denne dagen. Tindevegledere er Norges høyest kvalifiserte fjellførere og har
gjennomgått landets eneste profesjonsutdanning i faget. De har høy kompetanse i
veiledning og guiding i fjellklatring, toppturer på ski, skred, brevandring, isklatring og
tradisjonelt friluftsliv både sommer og vinter.
I løpet av dagen blir det felles lunsjpause – egensmurt matpakke fra frokosten er med i
prisen, men det er også mulig å kjøpe mat fra ala carte-menyen på hotellet. Ikke minst er det
vafler og kaffe tilgjengelig gjennom dagen. Ettermiddagen kan du bruke til å utforske
området rundt hotellet eller slappe av i peisestua før vi møtes til en felles middag.

Dag 3

Vi drar på tur!
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi sette det vi har lært ut i praksis! Vi smører niste og gjør oss klare for tur. Vi har
med oss tindevegledere i dag også, og gruppa deles opp ut ifra deltakernes evne og form.
Før vi legger av gårde har vi et turmøte, hvor vi vurderer vær, temperatur og snøforhold, og
finner ut hvilken tur som passer best akkurat i dag. Skiene kan vi ta på oss rett på trammen –
og vips er vi på tur!
Å gå i fjellet med guide tilfører turen noe ekstra i form av kunnskap og erfaring som gir enda
bedre turopplevelser. Du opplever både unik skikjøring og får en innføring i grunnleggende
verktøy for å bevege deg i vinterfjellet. Vi er maks 6 personer per guide, og guidene sørger
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for å tilpasse aktiviteten til gruppens ferdighetsnivå.
Etter en dag med herlig skikjøring begynner lysten på nystekte vafler å melde seg. Vi finner
veien tilbake til hotellet, setter utstyret til tørk og tar oss en vaffel og en pust i bakken.
Peisestuen blir møteplass for gruppa og hotellets andre skigjester, hvor man kan glede seg
over dagens fine opplevelser og diskutere morgendagens muligheter. Vi nyter felles middag
i spisesalen.

Dag 4

Ny dag, ny tur
Frokost, lunsj, middag
Etter nok en deilig frokost, møter vi våre tindevegledere og snakker om dagens tur. Vi
velger oss nye turer som passer dagens forhold, og omrokkerer gjerne på gårsdagens
gruppeinndeling om nødvendig. Hvis forholdene tillater det kan vi kjøre helt ned i dalen og
ta Flåmsbanen tilbake til hotellet. Dette er en skiheis utenom det vanlige!
Flåmsbanen starter nede ved Sognefjorden og går gjennom fantastisk natur helt opp til
Vatnahalsen. Denne strekningen er en av de bratteste toglinjene i verden, og er kåret av
Lonely Planet til verdens beste togreise. I løpet av den snaue timen turen tar, fraktes du
oppover langs stupbratte fjellvegger og spektakulære tunneler. Mange turister reiser jorda
rundt for å oppleve denne togturen på sommeren – vi er så heldige å kunne bruke den aktivt
som en del av skituren.
Tilbake på hotellet er det tid for vafler og en strekk, og etter hvert en deilig middag. Siste
kvelden er fin å tilbringe i peisestua med noe godt i glasset – her kan dere sitte og fortelle
skrøner utover de små timer.

Dag 5

Fridag og hjemreise
Frokost
Dagen i dag bruker du til det du vil. Sov lenge og nyt frokost og morgenkaffe i lange drag,
eller sprett opp også i dag for å dra på tur. Det er fortsatt mange turer å ta av, og vertskapet
kan komme med gode tips til fine turer. Husk å velge tur etter evne, kunnskap og forhold –
turen går på eget ansvar. Du reiser hjem når det passer for deg – husk å bestille togbillett så
du sikrer deg plass.
Vi håper denne helgen gir mersmak, og at du snart er tilbake for å plukke enda flere flotte
turer!
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