Overnatting årets topptur

På årets topptur er det bestilt leiligheter på Ustedalen Resort på Geilo. Stedet ligger ca 20 minutter
med bil unna Prestholtseter hvor vi skal starte turen. Det vil være fri tilgang til bassengområdet.
Som dere vil se av programmet nedenfor reiser vi hit 1.juli, og går turen på torsdag 2.juli med
hjemreise 3.juli.
Hver enhet kommune sørger for egen frokost og niste/lunsj for ovennevnte datoer. Overnatting og
middag for onsdag og torsdag kommer totalt på kr. 650,- pr. pers. Sagatun har mottatt noe midler
og kan sponse hver deltaker med kr. 250,-, og egenandelen vil derfor være kr. 400,- pr. pers.
Det betinger at man kan dele dobbeltrom. Enkeltrom er ikke mulig, dersom man da ikke betaler
dobbelt for dette.
Sengetøypakke med håndklær kan leies for kr. 100,-. Dersom noen skulle ønske å bestille frokost
koster denne kr. 125,- pr.dag.

Viktig! Det vil bli holdt infomøte om turen på Sagatun 13.5. kl. 12.00 for alle
deltakere og veiledere.

Topptur 2020
Prestholtstien til Hallingskarvet
01.07. – 03.07.

Er det én vandretur på Geilo som bør settes på «bucket-listen» så er det denne!
Steintrappene ble laget for å beskytte den sårbare naturen i Hallingskarvet Nasjonalpark og å
gjøre det enklere og tryggere å ta turen opp på Hallingskarvet. Siden stien åpnet i 2013 har
den blitt en svært populær fjelltur.
Tar du bilen til foten av Prestholtseter (bomvei kr 40,-), ved foten av Hallingskarvet, er du
rett ved stien som tar deg til topps på Hallingskarvet Nasjonalpark. Turen starter rundt 1240
meter over havet og går opp til Skarvsenden på 1705 meter over havet. Sherpaer fra Nepal
har steinlagt stien med de 2000 trappetrinnene opp Prestholtskaret.
Du er i nasjonalparken og stiger raskt opp til topps. Når du er oppe ved varden kan du følge
den merkede rundeløypa om Skarvsenden som kommer ned igjen på Prestholtseter. Det er
enkelt å gå i trappene, så det kan selv de yngste mestre.
Fra varden har du panaoramautstikt over store deler av Sør-Norge. På en klar dag ser du
Gaustadtoppen i det fjerne. Følg merkingen videre fra varden om du vil gå Prestholtrunden.
På vei ned kommer man forbi en gammel fangstgrav hvor en infoplakat forteller hvordan
anlegget ble brukt til reinsdyrjakt.

