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Velkommen til Eidfjord

– kommunen innerst i Hardanger!

Eidfjord har hatt gleden av å ønske turister velkommen i mer enn
hundre år. Nå er det din tur! Jeg er glad for å dele det storslåtte
landskapet og attraksjonene våre med deg. I denne brosjyren finner
du vakre bilder, gode turtips og nyttig informasjon.
Eidfjord kommune har ca 950 innbyggere. Vi trives godt og bruker
naturen fra fjord til fjell hele året. Våre besøkende finner også ro og
trivsel i naturen, samt beskuer mange av våre attraksjoner.
Vøringfossen har i lang tid vært Norges mest besøkte naturbaserte
attraksjon. Hardangervidda og Hardanger-fjorden er velkjente langt
utover Norges grenser. Jeg er derfor trygg på at du vil få en fin og
minneverdig opplevelse når du besøker Eidfjord.
Velkommen til oss!
Anved Johan Tveit
Ordfører

Åpningstider:
Destinasjon Eidfjord/
Eidfjord Turistkontor:
Postboks 74
5786 Eidfjord
Tlf: 53 67 34 00
Fax: 53 67 34 01
Internett: www.visiteidfjord.no
E-mail: turistinfo@visiteidfjord.no

2. januar - 30. april:
Mandag - fredag: 09-16
1. - 31. mai:
Mandag- fredag: 09-18
1. - 14. juni:
Mandag - fredag: 09-18
Lørdag: 10-18
15. juni - 15. august:
Mandag - fredag 09-19
Lørdag 10-18 Søndag 11-18
16. - 31. aug:
Mandag - fredag: 09-18
Lørdag: 10-18
1. sept - 31. des:
Mandag - fredag: 09-16

Avstandstabell side 53 og kart side 56-68

Foto forside: Asle Øydvin
Destinasjon Eidfjord tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.
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Natur
å oppleve og bruke

Eidfjord byr på en unik natur. Med store kontraster og små avstander kan du oppleve det meste og beste av hva Norge kan tilby.
Store vidder og høye fjell. Dype daler og blågrønne fjorder. Isbreer,
fjellvann, elver og fosser. Frodig fjordlandskap med grønne lier og
hvite topper. Over 95 % av kommunens areal på ca. 1500 km2 ligger over 600 moh. Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå og Norges største nasjonalpark. Resten ligger rundt den vakre
og kjente Hardangerfjorden.

I Eidfjord får du aktive naturopplevelser.
Eidfjord
Foto: Agurtxane Concellon
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Aktiviteter
for kropp og sjel

Foto: Asle Øydvin

Eidfjord byr på muligheter for å stimulere kroppen og sansene. Her
kan du bruke deg selv så mye du vil. Lange fjellturer med ryggsekk,
fiskestang eller bærbøtte.
Nyte stillheten, høre og se på dyre- og fuglelivet, eller beundre en
blomst som titter frem i en karrig fjellsprekk. Late dager ved fjorden, eller trivelige hyggestunder foran peisen, om du foretrekker
det. Ekte tradisjonsmat som høstes fra naturens gavmildhet hører
med til den store opplevelsen Eidfjord byr på.

I Eidfjord kommer du i ett med natur og kultur.

Aktiviteter se side 20-22

Foto: Asle Øydvin

Foto: Terje Rakke/Nordic life/Fjord Norway
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Attraksjoner
for beundring og ettertanke

Eidfjord byr på mye. Vøringfossen er en av Norges mest kjente og
besøkte turistattraksjoner. Sima kraftverk gir et imponerende innblikk i hvordan naturen utnyttes til å lage fornybar energi. Kjeåsen
viser hvordan folk bodde og livnærte seg i gamle dager. Galleri
Bergslien viser lokal kunst. Trolltoget er en vinner for flere enn
barna.
Hardangervidda Natursenter viser innendørs, naturtro utstillinger
om livet på vidda både i fortid og nåtid. Du kan også se Ivo Caprinos fantastiske panoramafilm ”Fjord, fjell og foss”.

I Eidfjord får du ro og oppladning.
Attraksjoner se side 23-26
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Året
rundt
er Eidfjord verdt et besøk

Foto: Asle Øydvin

Foto: Asle Øydvin

Foto: Asle Øydvin

Våren

Sommeren

Høsten

Vinteren

Våren og blomstringen i Hardanger
er viden kjent. Når naturen våkner
til liv etter vinterdvalen, er opplevelsene utallige. En siste skitur på
Norges tak i stekende sol er en
sterk og minneverdig opplevelse.
Snø-smeltingen skaper mektige
fosser. Lyset er unikt i Eidfjord om
våren.

Sommeren er intens og kort på
fjellet. Det summer, gror og blomstrer over alt. En skulle ønske tiden
sto stille. Fjellørreten biter villig,
fugle- og dyrelivet blir livskraftig
på kort tid. Opplevelser som setter
spor! En frisk dukkert i et fjellvann
er noe alle bør unne seg. Solen
varmer opp de bratte og majestetiske fjellene rundt Eidfjord, dermed blir temperaturen her ved
fjorden ekstra behagelig.

Høsten i all sin fargeprakt og gavmildhet er guds gave til menneskene, og her har Eidfjord ekstra
mye å gi. Fargene langs fjellsidene
og på vidda er enorme. Har du
ikke opplevd dette, har du gått
glipp av mye. Multer og andre bær
kan plukkes i store mengder. Flott
jaktterreng som innbyr til småvilt- og reinsdyrsjakt.

Det er svært gode vinterforhold
på Hardangervidda. I Sysendalen
er det alpinbakke med 3 nedfartsløyper, skitrekk og snøkanoner.
Preparerte skiløyper med ulike
lengder for de som foretrekker
langrenn. Hardangervidda har et
kvistet løypenett, som viser vei
til turisthyttene. Eidfjord er et
skieldorado for alle skientusiaster.
De frosne fossene er et eldorado
for isklatring. Har du noen gang
opplevd hvordan fjellene lyser om
natten når det er fullmåne?
Opplev det i Eidfjord.

12

13

www.visiteidfjord.no

Energi
Vøringfossen
Foto: Asle Øydvin

Sysendammen og Hardangerjøkulen

Få, se og føl energi

Eidfjord – et fosserike

Uten vann, intet liv. Mektige vannmasser er det mye av i Eidfjord. Ren
natur og vann som kan oppleves, sees og smakes. Du kjenner kraften.
Synet og lyden av mektige fosser er sterkt, og tiltrekker seg mennesker
i alle aldre.

Det er mange små og store fossefall i Eidfjord. Fascinerende og tilgjengelige. Vedalsfossen er en vakker tvillingfoss med et fritt fall på 200
meter. Valurfossen kaster seg utfor et 272 meter høyt stup.
Skytjefossen er et av de høyeste fossefall i Norge, med et fritt fall på
3oo meter. Opplevelsene er like storslåtte og fascinerende enten du ser
fossene på avstand, eller du står ved et brusende fossefall.

Vøringfossen – Norges mest kjente foss
Vøringfossen er Norges mest kjente foss. Den har en fallhøyde på 182
meter, med 145 meter fritt fall. Vøringfossen er Norges mest besøkte
naturbaserte turistattraksjon, og kan oppleves på nært hold fra toppen
ved Fossli Hotel, eller i bunnen av den mektige Måbødalen. I Måbødalen
finner du en sjelden og vakker flora.

Fossene temmes
Ved Sima Kraftverk kan du oppleve hvordan vannmassene temmes, og
gir fornybar kraft til tusenvis av arbeidsplasser og hjem over hele landet. Sysendammen er vårt største vannmagasin, og er en flott og unik
steinfyllingsdam. Her i fra går vannet i tunnel og trykksjakt ned til Sima
Kraftverk. Fra Sysendammen har du et flott skue mot en av Norges
største isbreer, Hardangerjøkulen.
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Frihet

Hardangervidda

Storslåtte og mangfoldige naturopplevelser
Det er bare å velge. Mulighetene er mange i Eidfjord. Kontrastene
er store og avstandene små. Til tider kan du i Eidfjord kjøre fra den
ene årstiden til den andre, stå på ski på fjellet og bade i fjorden
kort tid etter. Fra fjorden og til du er på fjellet, fra 0 til 1200
moh., tar det bare 30 minutter med bil. Da kjører du fra vakker
fjord, gjennom bratte fjellsider med mektige fossefall, og opp til
fjellplatået med isbre og store vidder.

Fiske, jakte eller gå tur i et terreng som passer for deg. Enten ved
fjorden eller på fjellet. Her er det mange merkede løyper med ulik
lengde. På fjellet kan du gå en kort tur ut i terrenget med kart og
kompass, eller fra hytte til hytte i flere dager. Velg mellom enkle
hytter på fjellet, koselige fjellstuer, eller overnatting på hotell ved
fjorden.

I Eidfjord er det rom for den store harmonien.
Du har friheten til å velge hva som passer deg best.
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Vill
Hårteigen

Vidda – uendelig, vill og vakker
En betydelig del av Hardangervidda nasjonalpark ligger i Eidfjord.
Nasjonalparken er Norges største, og representerer et særlig verdifullt høyfjellsområde. Europas største villreinstamme har tilhold
her, og vidda er også den sørligste utposten for fjellrev og mange
andre arktiske dyr. Plantelivet er særdeles rikt og vi kjenner til
omlag 360 blomsterarter, 37 karsporeplanter og flere hundre arter
av moser, lav og sopp. I tillegg til nasjonalparken er også Bjoreidalen og Veigdalen kjent for sitt rike fugle- og planteliv.

De mange elver, bekker og fjellvann gjør vidda til et eldorado for
folk med fiskestang og telt. Selvfisket fjellørret smaker fabelaktig
godt etter en lang dag i frisk fjelluft. Både fiskekort og jaktkort for
småviltjakt kan turisthyttene og turistkontoret hjelpe deg med.
Vil du ha de store utfordringene anbefaler vi en tur til Hårteigen,
et kjent landemerke som kan sees fra store deler av vidda. Hårteigen blir kalt ”den grå veiviseren” grunnet sin runde form der den
ruver 1690 moh. Hardangerjøkulen med sine 1863 moh. er også
utfordringen verdt.

Vill, vakker og uendelig venter Hardangervidda på
deg året rundt.
Turkart med turforslag på Hardangervidda, se side 62-63
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Mektig

Queen Mary 2 i Eidfjord

Kontraster som må oppleves
De voldsomme kontrastene rundt Eidfjord har tiltrukket seg turister så lenge det har vært turister i Norge. Den mektige kontrasten
mellom fjell og fjord. De bratte fjellsidene som skjærer seg gjennom landskapet, med fossefall som kan ta pusten fra enhver. Toppet med den store vidda og isbreen. Slike syn og opplevelser gjør
at folk kommer igjen og igjen, og anbefaler andre å besøke Eidfjord.
Den nye cruisekaien gjør det nå lettere for cruiseturister å komme
til Eidfjord. Et av verdens største cruiseskip, Queen Mary 2, var på
besøk i 2005.

De norske fjordene er blant verdens mest ettertraktede reisemål.
Den vakre Hardangerfjorden er en opplevelse i seg selv. Besøker du
Eidfjord, får du både fjord, foss og vidde. Minneverdige opplevelser
du vil huske livet ut.
Eidfjord har mange attraksjoner og aktiviteter for store og små.
Denne guiden gir deg informasjon om de fleste. Turistkontoret og
den enkelte bedrift gir deg gjerne utfyllende informasjon.
Bruk Eidfjord som base for din ferie!

Velkommen til å ta del i alt det vakre Eidfjord byr på.
Les mer om utflukter fra Eidfjord på side 27-29
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Foto: FlatEarth

Aktiviteter i Eidfjord
Eidfjord tilbyr aktiviteter for enhver smak. Her er det
plass og muligheter for fysiske aktiviteter, eller bare
nyte naturen i fred og ro. Denne guiden gir deg en oversikt over noe av det du kan gjøre i Eidfjord. Her er mye
å utforske:

Hæreid - vikinggraver
Gravfelt fra jernalderen og vikingtiden. Kulturhistorisk veiviser med kart selges
på turistkontoret.

Minicruise
Dra på minicruise med TIDE sin hurtigbåt "Vøringen". For mer informasjon se
www.tidereiser.no og turist kontoret, tlf. 53 67 34 00.
Det er også muligheter til å bestille fjordcruise med båten „Lady Anne“. Mer
informasjon får du ved å kontakte Turistkontoret på tlf. 53 67 34 00.

Hjølmadalen
Følg veien fra Øvre Eidfjord, gjennom bygda og opp Hjølmadalen. Du kan gå et
stykke, eller utforske hele dalen. Her er det 10 km med vill og dramatisk vestlandsnatur.

Båtutleie
Båt med og uten påhengsmotor kan leies for kortere fisketurer.
Vik Pensjonat og Hytter, tlf. 53 66 51 62
Eidfjord Fjell & Fjord Hotell, tlf. 53 66 52 64
Kanoutleie
Kano leies på turistkontor.
Sykkelutleie
Sykler leies ut hos FlatEarth, tlf. 47 60 68 47 ,
og på turistkontoret, tlf. 53 67 34 00.
Klatring, rappellering, fossefallhopping, brevandring m.m.
FlatEarth tilbyr aktiviteter som gir en opplevelse av sport og natur.
Tlf. 47 60 68 47
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Varberghaugen
Øvre Eidfjord. Gravfelt fra jernalderen og vikingtiden. Flott utsikt over bygda.
Informasjon på turistkontoret og Hardangervidda Natursenter.

Veigdalen
Fra Hjølmaberget går det fine turstier innover Veigdalen. Valurfossen og Viveli.
3 timer t/r .
Vøringfossen
Sti til foten av Vøringfossen. Parkering ved øverste åpning av Måbøtunnelen,
mellom andre og tredje tunnel i Måbødalen. Ca. 1,5 time t/r.
Måbøgaldane
Måbødalen. Gammel gang- og kløvsti opp Måbødalen. 1300 trappetrinn. Gamleveien i Måbødalen – totalt 5 km lang. Opplev 400 års veibyggingstradisjoner,
fra gangsti til moderne ingeniørkunst.
Turtips: Gå opp Måbøgaldane og ned gamleveien i Måbødalen. Ca. 3,5 timer.
Hardangervidda Golfpark
Driving range og 6-hulls golfbane på Hardangervidda, 750 moh.
Tlf. 53 66 57 79/97 53 10 88

Badeliv
Badestrand med svaberg, 1 km fra sentrum i retning Simadal. Familievennlig
badestrand, 3 km fra sentrum i retning Simadalen. Vannsklier og basseng i
Familieparken i Kinsarvik, 29 km fra Eidfjord sentrum.

Hardangervidda Skieldorado Sysendalen
Meget populært utfartssted vinterstid. 3 nedfartsløyper, 80 km med preparerte
turløyper. Familievennlig. Tlf. 53 66 57 44

Småskostier
Godt tilrettelagte turstier, Eidfjord sentrum og Øvre Eidfjord. Lette å gå. Kart
på turistkontoret og Hardangervidda Natursenter.

Sysendalen, Hardangervidda
Fin tur langs gang- og sykkelveien. Fint og populært terreng for turer, fiske og
bærplukking.

Simadal
Godt tilrettelagt sti langs Simadalselva. Informasjon på turistkontoret. Vil du
se en av Norges høyeste fosser, Skytjefossen, kjører du inn til Tveit, parkerer
her, og følger veien innover.

Eidfjord Aktiv As
Tilbyr aktiviteter høst, vinter og vår, som for eksempel:
hesteskyss, kanefart, trugeturer, bakeverksted, natur og kulturguiding.
Tlf: 415 50 404

Kjeåsen
Utgangspunkt fra parkeringsplassen ved Sima Kraftverk. Stien er godt merket,
men bratt og tildels krevende. Ca. 3-4 timer t/r. Mer informasjon på turistkontoret, tlf. 53 67 34 00

Hardanger Active
Aktiviterer for barn og vaksne, Nordic walking, geocaching og fotografiturer.
Tlf: 906 03 190
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HARDANGERVIDDA
Tinnhølveien

Ca. 1 km fra Dyranut går det en 10 km bomvei (kr 50.-) innover
Hardangervidda. Denne er fin å gå på, spesielt egnet for sykling.
Fra Tinnhølen kan du sykle videre på en 5 km lang grusvei.

FOTTURER
Sommersesong: 01.07. – 15.09

Det finnes mange muligheter for kortere og lengre fotturer på Hardangervidda.
Stiene er merket med rød T på steinvarder. Kart over stiene og turisthyttene på
side 62 og 63. Turistkontoret er behjelpelig med turforslag.

Vintersesong: Mange betjente hytter er åpne i påsken. Løypene er kvistet i
påsken.

Kartanbefalinger for fotturer på Hardangervidda:
- Hardangervidda 1:100 000
- Eidfjord 1:50 000
- Bjoreio 1:50 000
- Hardangerjøkulen 1:50 000

Jakt

Gode muligheter for småviltjakt. Sesong: 15.09. – 28.02.
Mer informasjon turistkontoret, tlf. 53 67 34 00

Fiske

Gode fiskemuligheter i elver, ferskvann og fjord. Fjordfiske gratis. Fiskekort kan
blant annet kjøpes på turistkontoret.

Halnekongen

Passasjerbåten Halnekongen går i rute over Halnefjorden fra Halne til Skaupa /
Sleipa. Turen tar ca 30 minutter hver vei. Ruten driftes fra isen forsvinner på
vannet, til slutten av rypejakta på høsten.

Helikopter/Sjøfly

Informasjon på Eidfjord Turistkontor tlf. 53 67 34 00

Attraksjoner i Eidfjord
I Eidfjord finner du mange attraksjoner skapt av naturen
og våre forfedre, men også mange nyskapninger som tiltrekker folk i alle aldre. Denne guiden gir en kort oversikt over attraksjonene, mer informasjon får du på turistkontoret.
Skytjefossen

Skytjefossen har et fritt fall på 300 m, og er en av de høyeste fossefall i Norge.
Fossen ligger innerst i Simadalen, ca 12 km fra Eidfjord sentrum. Følg veien
innover dalen forbi den siste bosetningen ved Tveit (parkering). Fottur fra
Tveit til Skytjefossen, ca. 1,5 time t/r.

Kjeåsen

Den kjente fjellgården Kjeåsen ligger som et ørnereir i den stupbratte fjellsiden, 530 m over Simadalsfjorden. Kjør ca. 1,5 km forbi Sima Kraftverk, og ta
første vei til venstre. Veien til Kjeåsen er 5 km lang. Halvparten av veien går
gjennom en tunnel uten lys. Kjeåsen ligger til venstre etter at du kommer ut
av tunnelen. Timekjøring: Oppkjøring hver hele klokketime.
Nedkjøring hver halve klokketime. Gruppepris.
Tursti opp den bratte fjellsiden (omtrent 1,5 – 2 timer hver vei).

Sima Kraftverk

Sima Kraftverk er et av de største vannkraftverkene i Europa.
Stasjonshallen ligger 700 m inne i fjellet, og er 200 m lang, 20 m bred og 40
m høy. Sima tilbyr omvisning som består av en flott film om
utbyggingen av anlegget, og en omvisning i stasjonshallen. Omvisningen varer
1 time. Sima Kraftverk ligger i Simadalen, ca. 7 km fra Eidfjord.
Følg skilting.
Åpningstider: 15. juni - 15. august: kl 10, 12 og 14.
Åpen for grupper hele året etter avtale.
Kontakt turistkontoret for nærmere informasjon og booking, tlf. 53 67 34 00.

Hæreid - Vikinggraver

Vestlandets største gravfelt fra jernalderen og vikingtiden med
350 gravhauger fra 400-1000 e. Kr. er en del av et fascinerende kulturlandskap.
Gravfeltet ligger på Hæreidplatået, ca. 20 min. til fots fra Eidfjord
sentrum. Adkomst også med bil. Kulturhistorisk veiviser med kart på
turistkontoret.
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Eidfjord Cruisehavn

Eidfjord Cruisehavn ble innviet 15. mai 2005. Cruisehavnen
ligger i Eidfjord sentrum. Cruiseskip har gjestet Eidfjord siden tidlig på
1900-tallet. Med det nye kaianlegget har antall cruiseskipanløp økt. I 2005
besøkte 27 cruiseskip Eidfjord, og i 2006 var antall bookinger mer enn doblet.

Eidfjord Gjestehavn

Eidfjord Brygge er gjestehavn for småbåter. Kaien ble bygd i 2005. Eidfjord
Brygge ligger i Eidfjord sentrum. Toalettanlegg. Strøm- og vannuttak.
Avgift kr 60,- betales til turistkontoret i Eidfjord.

Eidfjord Nye Kirke

Kirken ble innviet i 1981. Arkitekt var Sigurd Sekse. Det er en arbeidskirke med
flere funksjoner, menighetssal, peisestue og kontor. Eidfjord Nye Kirke ligger
på Lægreid i Eidfjord. Lett adkomst. Bil og bussparkering.
Omvisning for grupper etter avtale. Kontakt turistkontoret.

Eidfjord Gamle Kirke

Steinkirken fra 1309, er en Jakobskirke. Sagnet forteller at den egenrådige
og mektige Rike-Ragna bygde kirken for å bote for syndene sine. Eidfjord
Gamle Kirke ligger på Lægreid i Eidfjord. Lett adkomst. Bil- og bussparkering.
Åpen for grupper hele året ved avtale, kontakt turistkontoret.

Galleri Nils Bergslien

I tilknytning til Quality Hotel & Resort Vøringfoss, har Eidfjord kommune bygd
et flott galleri for sin unike samling av Bergslienmalerier. I tillegg har galleriet
et eget rom for andre kunstutstillinger. Gratis adgang. Galleri Nils Berglien ligger i Eidfjord sentrum. For oversikt over utstillinger og
åpningstider, kontakt turistkontoret eller Eidfjord kommune.
Tlf: 53 67 35 00

Måbødalen – Måbø Museum

Opplev natur med sterke kontraster, høye fjell og fossefall, og 400 år med veibyggingstradisjoner. 21 informasjonstavler på særmerkede rasteplasser i dalen
forteller en fascinerende vei- og kulturhistorie.
Sesong: juni - september

Måbøgaldane

Måbøgaldane er en gammel ferdselsvei som går over vel bevarte spor av 1300
trappetrinn og 125 svinger fra Måbødalen opp til Hardangervidda. Følg stien
langs gården på Måbø og over broen. Fra platået kan du følge stien til Vøringfoss Kafeteria. Parkering ved gården på Måbø langs Rv 7 i Måbødalen, ca. 12
km fra Eidfjord sentrum. Sesong: juni - september

Vøringfossen
Hardangervidda Natursenter Eidfjord

er et moderne og vilt spennende natur- og kulturhistorisk opplevingssenter for
norsk natur, klima og miljø.
Levende utstillinger over 3 etasjer, akvarium og interaktive stasjoner. Se den
flotte panoramafilmen produsert av Ivo Caprino over 5 store skjermer. Du får en
spennende reise med helikopter over høye fjell, dype daler,
vakre fosser, ville reinsdyr og uberørte isbreer- en opplevelse for hele familien.
Suvenirbutikk og turistinformasjon.

Hardangerviddahallen Restaurant og Kafè

er et bygg av tre og stein med en historisk arkitektur. Her kan du nyte et
nydeleg måltid i et stemningsfullt lokale med utsikt til majestetiske fjell.
Restauranten har 200 sitteplasser og stor uteservering i sommerhalvåret.Tradisjonsrik mat kombinert med det moderne kjøkken, A la Carte, Hardangerbuffet,
selskapsmeny og catering.”Ganefart 2006” kåret restauranten til velfortjent
beste spisested langs veien i Hordaland og Sogn & Fjordane.

Vøringfossen er Norges mest besøkte naturbaserte turistattraksjon. Fossen har
en total fallhøyde på 182 m, hvor av 145 m er fritt fall. Den beste utsiktsplassen er ved Fossli Hotel som ligger på toppen av Måbødalen,
ca. 20 km fra Eidfjord sentrum. Ta av Rv 7 ved avkjørselen til Fossli Hotel/Vøringfossen.

Valurfossen

Elven Veig kaster seg utfor et 272 m høyt stup. Fottur til Valurfossen fra Hjølmaberget tar omtrent 1,5 time. Merket løype. Ta av Rv 7 i Øvre Eidfjord i retning mot Hjølmo, og følg veien opp til Hjølmaberget, ca. 10 km fra Øvre Eidfjord. Sesong: ca. juni - september

Hjølmadalen, Vedalsfossen, Hjølmotunet

Sving av Rv 7 i Øvre Eidfjord i retning mot Hjølmo og veien inn i
Hjølmadalen. Den doble Vedalsfossen blir synlig på høyre siden omtrent
4 km fra Øvre Eidfjord. Hjølmotunet, et gammelt klyngetun, ligger 500 m lenger opp. Hjølmaberget er den øverste parkeringsplassen langs veien, og et ideelt utgangspunkt for korte og lange fjellturer. Kjøring anbefales ikke for kjøretøy over 6 meters lengde.

Sysendammen

Sysendammen er en av Norges største steinfyllingsdammer. Dammen er
1160 meter lang, og demningen består av 3,6 mill. kubikkmeter stein og fyllmasse. Demningen ligger ved Rv 7 på Hardangervidda, ca 30 km fra Eidfjord,
og er lett synlig fra veien. Informasjon og parkering ved dammen.

27

www.visiteidfjord.no

Foto: Anne-Marie Øydvin

Hardangerjøkulen

Hardangerjøkulen er Norges 6. største isbre. Breens høyste punkt ligger 1863
moh. Du ser breen fra flere steder langs Rv 7. En av de beste utsikts-plassene
er Sysendammen. De klimatiske betingelsene rundt breen ligner områdene
rundt Nordpolen, derfor har Roald Amundsen og Sir Robert Falcon Scott forberedt sine polarekspedisjoner på Hardangerjøkulen.

Hardangervidda og Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda med sine ca. 10.000 km2 er Nord-Europas største høyfjells-platå. Her finner du Norges største nasjonalpark med ca. 3400 km2.
Hardangervidda nasjonalpark representerer et særlig verdifullt høyfjells-område
som har Europas største villreinsstamme. Hardangervidda er også den sørligste
utposten for fjellrev og mange arter av arktiske planter og dyr. Hardangervidda
er et eldorado for fjellvandrere med telt og fiskestang. Området er kjent for
sine fiskerike vann og vassdrag med fin fjellørret. Det finnes et nettverk av
merkede stier, betjente, selvbetjente og ubetjente turisthytter. Det er også
gode muligheter for jakt på vidda. Husk fiskekort og jaktkort. Hjølmadalen i
Øvre Eidfjord eller Tinnhølveien ved Dyranut langs Rv 7 over Hardangervidda,
er innfallsporten til nasjonalparken.
Vintersesong: Påske
Sommersesong: 1. juli –15. september

Foto: Voss Rafting Senter AS

Foto: NSB/Øystein Klakegg

Utflukter fra Eidfjord
Bruk Eidfjord som utgangspunkt til å utforske nærområdet. Med Eidfjord som base er mulighetene mange.
Her finner du noen av dem:
1. Ulvik og Osa

Ulvik og Osa er verdt et besøk. Ulvik kirke fra 1858 er en trekirke, og er innvendig dekorert med rosemaling av maleren Lars Osa. Hjeltnes gartnerskole er
Norges eldste og eneste gartnerskole på Vestlandet. Ulvik tilbyr også gårdsbesøk på en av fruktgårdene, fuglekikking rundt Ulvikpollen eller fotturer i nærområdet. Folkemusikk og folkedanskvelder. Ca. 10 km fra Ulvik ligger Osa. Her
finner du Stream Nest med skulpturen fra de olympiske lekene i Lillehammer og
Hjadlane Galleri med utstillinger av malerier til Lars Polden. Osafjellet byr på
et flott turterreng. Ulvik ligger på andre siden av Hardangerfjorden ca. 40 min
med bil fra Eidfjord.

2. Finse

Finse er det høyeste punktet på Bergensbanen 1222 moh. Finse er et godt
utgansgpunkt for turer til Hardangerjøkulen. Det er mulighet for brevandring
på Blåisen. Rallarveien er en velkjent sykkelvei som går fra Haugastøl på Hardangervidda, over vidda og gjennom Flåmsdalen ned til Flåm. Sykkelutleie på
Haugastøl og på Finse. På Finse kan du besøke Rallarmuseet for å studere historien om jernbanebygging. Med tog nåes Finse fra Voss eller Haugastøl.

3. Norge i et nøtteskall

Voss er et ideelt utgangspunkt for rundturen Norge i et nøtteskall. På turen
opplever du norsk jernbanehistorie med den berømte Flåmsbanen, en båttur på
Aurlands- og Nærøyfjorden. Busstur tilbake til Voss via de bratte Stalheimskleivene, Norges bratteste veistrekning, med stopp på Stalheim Hotel. For informasjon og rutetider ta kontakt med turistkontoret. Billetter kjøpes på jernbanestasjonen på Voss. Parkering ved jernbanestasjonen. Voss ligger ca. 1,5 time
med bil fra Eidfjord.

4. Voss

Middelalderkirken i sentrum på Voss, Mølstertunet og Voss Folkemuseum er
noen få eksempler på de kulturelle tilbudene. Voss tilbyr også flotte fotturer
rundt fjellet Hanguren, eller rundt sentrum. For deg som liker ekstremsport har
Voss meget gode tilbud som rafting, paragliding, paraseiling, vannski mm. Du
kan reise til Voss med bil og buss. Voss ligger ca. 1,5 time fra Eidfjord.
For informasjon og rutetider for utflukter fra Eidfjord,
kontakt Eidfjord Turistkontor på tlf: 53 67 34 00, eller
e-post: turistinfo@visiteidfjord.no
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Foto: Fløybanen as/Pål Hoff

Foto: Terje Rakke/NOrdic Life AS/
Fjord Norway AS

5. Bergen

Opplev Bergen - byen mellom de syv fjell - og dens attraksjoner. Bergen tilbyr
om sommeren sightseeingturer til forskjellige turistmål i byen som Troldhaugen
- Edvard Griegs hjem, og Fantoft Stavkirke. Et «must» er turen med Fløibanen
til Fløifjellet, Fisketorget og et besøk på Bryggen. Bergen kan du nå med bil,
buss eller tog. Byen ligger ca. 150 km fra Eidfjord.

6. Carwalks i Hardanger

Det finnes et godt utvalg av rundturer i Hardangerregionen som er en god kombinasjon av bilturer og små fotturer. Besøk Steindalsfossen og Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund, Gullfiskdammen ved Fyksesund, Røldal Stavkirke,
Baroniet i Rosendal, som er det eneste baroniet i Norge.
Andre populære turistmål i Hardanger er Låtefossen ved Odda, Norsk Vasskraft
og Industristadmuseum, Agatunet, Hardanger Folkemuseum på Utne, eller kirkene i Lofthus og Kinsarvik.

7. Brevandring og skigleder

For deg som ønsker å være aktiv og oppleve naturen, har Hardangerregionen
mye å tilby. Vil du stå på ski anbefaler vi Folgefonn Sommer Skisenter i Jondal.
Skisenteret ligger på Norges 3. største isbre, Folgefonna. Her er det mulighet
for alpint, telemark og snowboard. Det finnes tilrettelagte områder for turskigåing.
Folgefonni Breførerlag tilbyr i sesongen daglige brevandringsturer. Det er også
mulighet for hundesledekjøring på breen.
Hardanger Breførerlag i Buer, i nærheten av Odda, tilbyr brevandring på Buerbreen.

8. Familieparken

For familier med barn, har Hardanger også et godt tilbud. Familieparken i Kinsarvik ligger ca. 30 min fra Eidfjord langs Rv 13. Familieparken har et utvalg av
aktiviteter fra svømmebasseng, jungelløype, veterantrøbiler, hoppetelt til minigolf.

9. Gokartbanen

Liker du action er Gokartbanen noe for deg. Gokartbanen er en utendørsbane
og er åpen i sommerhalvåret. Banen ligger i Kinsarvik ca. 35 min fra Eidfjord.

10. Husedalen

Ullensvang kommune tilbyr flere flotte fotturer. En populær tur er turen i Husedalen til de fire fossene Tveitafossen, Nyastølsfossen, Nykkjefossen og Søtefossen. Turen tar 5 timer t/r med startpunkt ved parkeringsplassen i Husedalen.

Foto: Ole Johs. Brye

Langedrag Naturpark

11. Langedrag Naturpark, Fjellgård og Leirskole EKT AS

Langedrag Naturpark ligger 1000 moh. med fin utsikt over vann og fjell
mellom Hallingdal og Numedal. På tunet kan stor og liten oppleve nærkontakt og kos med de mange husdyra. I naturparken kan du rusle rundt, og på
nært hold studere dyr som ulver, gauper, polarrev, villsvin og reinsdyr. Fjellgården har servering for gjester på dagsbesøk i kafeteria, spisestue og storstue
med peis i hyggelige omgivelser. Naturparken ligger ca. 2 timer med bil fra
Eidfjord. Følg Rv 7 til Geilo. Ved rundkjøringen i Geilo svinger du av i retning
mot Kongsberg (Rv 40). Ved Lia ta du av i retning mot Tunhovd.

12. Vassfaret Bjørnepark

Vassfaret Bjørnepark er en dyrehage som viser deg dyr og natur fra Vassfaret.
Hovedattraksjonen er bjørn, men du kan også se elg, rådyr, fugler og husdyr.
En rolig park med aktiviteter for barn og enkel servering. Vassfaret Bjørnepark
ligger ved Rv 7 i Flå i retning mot Oslo, ca. 2,5 timer fra Eidfjord.

13. Hallingdal

Du kommer til Hallingdal når du følger Rv 7 over Hardangervidda i retning
Oslo. Hallingdal tilbyr mange aktiviteter fra elgsafari til rafting og motorsport.
På Gol finner du både Spa og Tropicana Badeland. Det finnes også en del
attraksjoner som er verdt å se, som stavkirkene i Torpo og Gol, eller HallingGlass hvor du kan se glassblåsere i aksjon.

14. Ridning

Geilo Hestesenter tilbyr ridning for voksne og barn. Forkunnskaper trengs ikke.
Dyktige instruktører leder ridningen. Det tilbys timeridning i nærmiljøet, halvog heldagsturer i fjellet. Det tilbys også rideturer over flere dager. Geilo Hestesenter ligger i Geilo, ca. 1,5 time fra Eidfjord. Du kommer til Geilo ved å følge
Rv 7 over Hardangervidda.
For informasjon og rutetider for utflukter fra Eidfjord,
kontakt Eidfjord Turistkontor på tlf: 53 67 34 00, eller
e-mail: turistinfo@visiteidfjord.no
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Eidfjord sentrum

Quality Hotel &
Resort Vøringfoss
(nr. 1+39)

Quality Hotel & Resort Vøringfoss
åpnet sine dører 15. mai 2001 og er
Hardangers nye stolthet.
Hotellet har 81 doble rom, hvorav
44 med badekar og utsikt over den
flotte Hardangerfjorden.
Hotellet har også en stor kurs- og
konferanseavdeling med kapasitet
på opp til 220 personer, samt bar-og
restaurant fasiliteter.

Quality Hotel & Resort Vøringfoss
Eidfjord i Hardanger
Tlf: 53 67 41 00
Fax: 53 67 41 11
E-mail: qr.voringfoss@choice.no
Internett: www.voringfoss.no

Eidfjord Fjell &
Fjord Hotel (nr. 2+40)
Hotellet du alltid vender tilbake til.
Eit koselig hotell midt i Eidfjord
sentrum, med ein fantastisk utsikt
frå restauranten til både fjord &
fjell! Her er 28 gjesterom med totalt
49 senger. Kom og nyt Eidfjord
saman med oss.
Sutalaust & Kjekt!
Eidfjord Fjell & Fjord Hotel
Lægreidsveien 7, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 52 64
Fax: 53 66 52 12
E-post: post@effh.no
Internett: www.effh.no

Kjærtveit Camping
(nr. 10+22)

Kjærtveit Camping ligger sentralt i
Eidfjord ved elva Eio og
Hardangerfjorden. 90 plasser
m/strøm. 3 hytter til 7 pers. og
4 leiligheter til 3-8 pers. Hunder
er ikke tillatte i hytter og
leiligheter! Servicebygning med
dusj/toalett, vaskemaskin,
tørketrommel og kjøkken. Oppholdsrom med TV. Båtutleie. Fiskemuligheter.
Daglig ferske bakervarer.
Hytter og campingplass åpent hele
året.
Båtutleige for gjester.
Salg av fiskekort til elva Eio.

Kjærtveit Camping, 5783 Eidfjord
Tlf: 90 68 17 62
Fax: 53 66 54 00
E-mail: kcamp@online.no
Internett: www.kcamp.no

Velkommen til pensjonat og café i
Eidfjord sentrum.
s Sentralt i Eidfjord sentrum, nær
elva Eio, ligg det tradisjonsrike Vik
pensjonat.
s Hytter og rom m/dusj-wc, høg
standard og grei pris.
s God mat i koselige omgivelser, nyt
ein god lunsj eller middag hjå oss.
s Båtutleie

REISELIVSBEDRIFTER

Vik Pensjonat og
Hytter (nr. 4+9+41)

Vik Pensjonat og Hytter, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 51 62
Fax: 53 66 51 51
E-mail: post@vikpensjonat.com
Internett: www.vikpensjonat.com
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Eid ord sentrum

(nr. 5+12)

s Ligg sentralt i Eidfjord sentrum,
vis a vis YX-Eidfjord.
s Hytter og rom med totalt 55
sengeplassar, alle med kjøkenkrok.
sOvernatting til ein grei pris.
Velkomen til oss
Liv & Ragnar
Bergslien Turistheim, Elvavegen 9, 5783 Eidfjord
Tlf: 991 69 103 / 416 44 871
E-mail: post@turistheim.no
Internett: www.turistheim.no

Kvamsdal Pensjonat

Fjordperlen har ein eineståande
beliggenheit ved Hardangerfjorden.
Utsikt til spektakulært fjordlandskap
frå både uteplass, stove og soverom.
Her kan ein nyte ein stille og roleg
ferie, ein kan vere aktiv i naturen
eller oppsøkje .
turistattraksjonar i Eidfjord og elles
i distriktet. Fin plass for både små
og store.
s Hytta har ei koseleg stove med
kabel-TV, radio/cd-speler, og
trådlaust internett inkludert
s Velutstyrt kjøken.
s Bad med dusj, WC og
varmekabler

REISE LIVSBED RIFTER

Fjordperlen (nr. 11)

Bergslien Turistheim

s Soveplass til 5 personar.
s Båt og fin uteplass.
Simadalsv. 37, 5783 Eidfjord
Tlf: 97 54 82 05
E-mail: post@fjordperlen.com
Internett: www.fjordperlen.com
Sesong: Hele året

Bruheim Camping

(nr. 13)

Velkomen til Bruheim - eit trivelegt
hus midt i Eidfjord.

Velkommen til pensjonatet som ligger langs Rv 7 og elven Eio.
Rimelig overnatting, m/dusj,
toalett og kjøkkenkrok, TV og IT.

Kvamsdal Pensjonat, Riksvegen 62, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 52 43/93 26 13 19
E-mail: bmw@eidfjord.net
Internett: www.kvamsdalpensjonat.no

Blurnes - et hus med
panoramautsikt!

Det er plass til 9 personer. 5
soverom - 3 doble, 1 rom med køy
seng og 1 enkeltrom. 1 barneseng
tilgjengeleg. Det er fullt utstyrt
kjøkken, stove, spisestove, 1 bad
med dusj, 1 toalett og 1 separat
dusj, samt vaskemaskin. Koseleg
overbygd veranda, hage, grill og
parkering.
Familievenlegt. Kort veg til
butikken.
Huset vert leigd ut på vekesbasis
frå 1. mai til 1.oktober.

Bruheim Camping
Elvavegen 12
5783 Eidfjord
E-mail: monica@folkedal.net
Tlf: 98410883

Mix, Mett og Go
(nr. 42)

(nr. 20)

Du finner oss i Eidfjord sentrum.

Sesong hele året!

Gode parkeringsmuligheter.

s Soveplasser; 10-12 personer.
s Stort bad med dusjkabinett,
badekar og vaskemaskin.
s Kjøkken med oppvaskmaskin,
mikrobølgeovn, komfyr, kjøleskap
og frys.

Vi har alt i kioskvarer, fastfood
og pizza.
Internett tilgang.
Velkommen til oss!
Ved interesse kontakt;
John Carsten Jensen mobil 93 23 91 33

Kommisjonær for:
Norsk Tipping og Norsk Rikstoto

Mix Mett og Go Eidfjord, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 55 83
E-mail: mix.eidfjord@ngbutikk.net
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Mangfaldet

Trebua

Du finn oss midt i Eidfjord
sentrum, v/Mix-kiosken.

s Produksjon av gjenstander
i tre i mange former.
s Dreide bruksting. Skrin i
valbjørk.
s Innredning: Skap, bord og
benker.
s Brukskunst, treskjæring,
relieff.

Hjå oss finn du eit stort utval i
gåver, souvenirar, handverk,
lappeteknikk og andre
hobbyartiklar.
Me forhandlar møblar og gardiner,
og har eiga systove som tar på seg
små og store oppdrag for private
verksemder.

E-mail: bsovik@online.no

Velkomen til oss!

Sima Kraftverk

Foto: Agurtxane Concellon

s Utstilling:
Felemakersamlingen etter den
kjente felemakaren
Anders J. Aasen.
s Omvising etter avtale.

Trehåndtverker Olaf Bu
Lægreidsvegen 38 v/gamlekyrkja
Postadresse: Boks 22, 5786 Eidfjord
Tlf: 91 71 85 21

Coop Marked Eidfjord
Coop Marked er en dagligvare-butikk
som ligger i Eidfjord
sentrum. Butikkbakeri.

Sima Kraftverk er et av de største
vannkraftverkene i Europa.
Stasjonshallen ligger 700 m inne i
fjellet, den er 200 m lang, 20 m
bred og 40 m høy. Sima Kraftverk
tilbyr omvisning bestående av en
film om utbyggingen av anlegget og
omvisning i stasjonshallen. Velkommen til en storartet opplevelse!

Coop Marked Eidfjord, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 51 86
E-mail: eidfjord@marked.coop.no

Sima Kraftverk, Simadalen, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 67 34 00
Fax: 53 67 34 01

Unik-gaver

YX Eidfjord

Utsalg av lokale produkter fra:

s Bensin/diesel, vaskehall,
propan og storkiosk
s Siste bensinstasjon før
Hardangervidda
s Velkommen til en hyggelig
handel

Hardanger Flid B/A, bunad og bildevev.
Syskrinet ANS, tekstil og broderi.
Trebua AS, trearbeid i masurbjørk.
s Oleana strikkevarer
s Godt utvalg i smykker
s Kunst, foto
s Håndtverk
s Hardanger bestikk
s Lokalprodusert mat

REISELIVSBEDRIFTER

Eidfjord sentrum

Med vennlig hilsen
Frode Eriksen
Forhandler
Riksvegen 29A v/banken
5783 Eidfjord
Tlf: 53665220
E-mail: unik@eidfjord.net

YX-Eidfjord, 5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 54 73/92 44 02 92
E-mail: frode.eriksen@eidfjord.net

36

Eidfjord sentrum/Øvre Eidfjord

Sæbø Camping
(nr. 16+24)

Utfører alt av turar:
s
s
s
s
s
s
s

Helgeturar
Pensjonistturar
Skuleturar
Handleturar
Skiturar
Blåturar
Osv.
Kontakt oss for pris:
Kjell Inge Riber
Tlf: +47 901 95 483
E-mail: eidfjordturbil@eidfjord.net

I rolige naturskjønne omgivelser ved
Eidfjordvatnet, 300 m fra Rv 7.
14 hytter, 100 oppstillingsplasser,
60 strømuttak, sanitæranlegg av
god standard, kiosk, vaskemaskin,
tørketrommel, kjøkken, godt utstyrt
lekeplass, båtutleie, fiske. Godt
utgangspunkt for turer i vill og vakker natur.
Ferske frokostbrød hver morgen.
Sæbø Camping, 5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 53 66 59 27/47 17 93 22
E-mail: scampi@online.no
Internett: www.saebocamping.com

Eidfjord Gjestgiveri

Måbødalen Camping

(nr. 6+14+48)

(nr. 21+26+49)

Hjertelig velkommen til et hjemmekoselig pensjonat ved foten av
Hardangervidda. Vi har åtte dobbeltrom med felles sanitær, og seks
tomannshytter, også med felles
sanitær. Rimelige priser. Trivelig stue
med lesestoff, bordleker og (trådløst) internett. Servering av frokost
med hjemmebakt brød i koselig
spisesal. I tillegg har vi en pannekakerestaurant, hvor vi serverer
nystekte pannekaker etter gammel
hollandsk oppskrift. Øl og vinrett.
Koselig uteplass.

Solrik, trivelig campingplass i naturskjønne omgivelser. Ligger i bunnen
av Måbødalen.
Velutstyrte hytter m/wc og dusj.
Lett adkomst for bobil og
campingvogn.
Kafe med servering av alt fra
hurtigmat til tradisjonsmat.
Måbødalen Camping og Hyttesenter
5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 53 66 59 88/97 97 90 81/99 00 91 60
E-post: camping@mabodalen.no
Internettadresse: www.mabodalen.no

Eidfjord Gjestgiveri
Riksvegen 110
NO 5784 Øvre Eidfjord
Tlf: +47 53 66 53 46
E-mail: ovreeidfjord@gmail.com
Internett: www.ovre-eidfjord.com

FlatEarth Adventures

Myklatun Camping
(nr. 15+23)

Action ved Hardangerfjorden!

Kommer du fra vest, inn fjorden eller
fra øst, over vidda, møter du Øvre
Eidfjord med storslått, dramatisk
natur.
Vil du være her en stund, er du velkommen til Myklatun Camping. Her
kan du bo rimelig, enten i campinghytte ved elven Veig, eller du kan
finne deg plass på gressbakkene ned
mot Eidfjordvatnet. Her er det godt
å være!

REISELIVSBEDRIFTER

Eidfjord Turbil

Aktiviteter: Rafting, klatring/rappellering, havkajakk, elvepadling,
breekspedisjoner og mye mer!
Det arrangeres aktiviteter daglig i
perioden 15/6 - 1/9.

Myklatun Camping , 5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 97 71 69 67
E-mail: mail@myklatuncamping.no
Internett: www.myklatuncamping.no

Uten for denne periode kan aktiviteter også arrangeres på forespørsel.
Ingen forkunnskaper eller tidligere
erfaring kreves. Fra nybegynner til
de med mer erfaring.
Utleie: Kanoer, kajakker, sykler.
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FlatEarth Adventures, Sæbøtunet 4
5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 47 60 68 47
E-mail: info@flatearth.no
Internett: www.flatearth.no
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Øvre Eidfjord/Hardangervidda

(nr. 3+45)

Fossli Hotel ligger på toppen av
Måbødalen. Hotellet har en
enestående beliggenhet med en fantastisk panoramautsikt over Måbødalen og Vøringfossen. Det ble bygget i 1891, 25 år før Fossli fikk vei.
Edvard Grieg var
stamgjest på hotellet og skrev
bl. a. Opus 66 her. Fossli Hotel har i
dag 21 rom, restaurant, cafè og bar
med alle rettigheter.

REISELIVSBEDRIFTER

Fossli Hotel

Fossli Hotel AS, Fossli, 5785 Vøringsfoss
Tlf: 53 66 57 77
E-mail: post@fossli-hotel.com
Internett: www.fossli-hotel.com

Hardangervidda Natursenter Eidfjord (nr. 43)
er et moderne og vilt spennende natur- og kulturhistorisk opplevingssenter for
norsk natur, klima og miljø. Levende utstillinger over 3 etasjer, akvarium og
interaktive stasjoner. Se den flotte panoramafilmen produsert av Ivo Caprino over
5 store skjermer. Du får en spennende reise med helikopter over høye fjell, dype
daler, vakre fosser, ville reinsdyr og uberørte isbreer- en opplevelse for hele
familien. Suvenirbutikk og turistinformasjon.

Hardangerviddahallen Restaurant og Kafè

er et bygg av tre og stein med en historisk arkitektur. Her kan du nyte et nydeleg
måltid i et stemningsfullt lokale med utsikt til majestetiske fjell. Restauranten har
200 sitteplasser og stor uteservering i sommerhalvåret.Tradisjonsrik mat kombinert
med det moderne kjøkken, A la Carte, Hardangerbuffet, selskapsmeny og
catering.”Ganefart 2006” kåret restauranten til velfortjent beste spisested langs
veien i Hordaland og Sogn & Fjordane
Hardangervidda Natursenter Eidfjord AS
5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 53 67 40 00
Fax: 53 67 40 01
E-mail: post@hardangervidda.org
Internett: www.hardangervidda.org

Trondsbu Turisthytta
(nr. 34)

Trondsbu Turisthytta ligger nær
Tinnhølen, ved Tinnhølvegen på
Hardangervidda. Flott startpunkt for
videre turer på vestvidda.
25 senger, matservering,
øl og vinrett.

Trondsbu Turisthytta, 5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 99 47 56 34

Åpningstider:
Apr - okt: 10.00 - 18.00
15. jun - 20. aug: 09.00 - 20.00
Åpen for grupper etter avtale
hele året.

Vivelid Fjellstova
(nr. 36)

Ved inngangen til Hardangervidda
nasjonalpark i den frodige Veig-dalen.
Vertskapet har røtter i Vivelid
tilbake til 1700-tallet.
Søskenparet og billedkunstnerne Kari
og Lars Vivelid vokste opp i det eldste
huset på Vivelid som er i en bevaringsprosess, Karistova.
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Vivelid Fjellstova
Telefon i åpningstiden: 95 48 11 79
E-mail: vivelid.fjellstova@hjemme.no
Internett: www.vivelid-fjellstova.no
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Liseth Pensjonat og
Hyttetun (nr. 7+17+46)

Dyranut Fjellstova

Liseth - 1 km fra Vøringfossen Fantastisk natur - Rolige
omgivelser!
t Hytter m/dusj/wc/tv
t Rom m/dusj/wc
t Matservering - frokost/middag
t Alle rettigheter

Dyranut Fjellstova ligger på
toppen av Hardangervidda ved
Rv 7. (1245 moh.) God kapasitet i
kaféen, og sengeplass til 20 stk.
Fantastisk utsikt og flott turterreng! Vi satser på hjemmelaget
mat, med råvarer fra fjellet og
Hardanger. Velkommen til oss!

(nr. 31+47)

Velkommen til Liseth!
Liseth Pensjonat og Hyttetun
5785 Vøringsfoss
Tlf: 53 66 57 14/90 14 74 05
E-mail: post@liseth.no
Internett: www.liseth.no

12 velutstyrte familiehytter i
Sysendalen ved Vøringfossen.
Hytter med 3 soverom bad/dusj/toalett - utstyrt kjøkken stue med peisovn og TV .

Vinterstid har vi oppkjørte og
preparerte løyper for langrenn ca. 3 km til alpinsenter.

Dyranut Fjellstova, Hardangervidda,
5783 Eidfjord
Tlf: 53 66 57 16/94 83 54 30
E-mail: post@dyranut.com
Internett: www.dyranut.com

Rauhelleren (nr. 33)

Garen Gaard og
Hyttesenter (nr. 18)

Sommer og høst kan vi tilby
jakt/fiske og fint utgangspunkt for
turer i merkede løyper.

Garen Gaard og Hyttesenter, 5785 Vøringsfoss
Tlf: 53 66 57 21/91 18 74 53
Fax: 53 66 51 95
E-mail: garen.gaard@c2i.net
Internett: http://home.c2i.net/garengaard/

Rauhelleren er en moderne hytte der
den gamle atmosfæren fremdeles
sitter i veggene.
Sentralt plassert midt inne på
Hardangervidda, møtes stiene fra
nord, sør, øst og vest. Kjøkkenet serverer solid tradisjonsrik kost basert
på lokale råvarer. Husdyr og seterstell gjør dette til en populær plass
for barnefamilier.
Rauhelleren Turisthytte,
Lægreidsv 9, N-5783 Eidfjord
Tlf: 41 55 04 04
E-mail: mail@rauhelleren.no
Internett: www.rauhelleren.no

Garen Camping

Stigstuv Turisthytta

s

Stigstuv er en privateid turisthytte i
4. generasjon med personlig atmosfære. Turisthytta ligger ved den
Store Nordmannslepa midt i Hardangervidda Nasjonalpark. 5 merkede
DNTløyper viser vei til oss. Halne
nordøst, Rauhelleren øst, Sandhaug
sør, Trondsbu vest, og Kjeldebu/
Dyranut nordvest
t Vi har 30 sengeplasser på små,
intime rom
t Middag- og frokostservering

(nr. 19+25)

3 km øst for Vøringfossen
t Velutstyrte hytter m/dusj og
toalett, 2-3 soverom - 4-8 pers.
t Hytter m/kjøkkenkrok,
toalett og dusj i velholdt
sanitæranlegg, 3-4 pers
t Plasser for telt og
campingvogner/biler
t Strømuttak
t Vaskemaskin og tørketrommel
t Tv-stue m/parabol
t Grillhytte og badestamp t
Butikk/kiosk
Åpent hele året.
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Øvre Eidfjord/Hardangervidda

1245 moh. (nr. 32)

Garen Camping, 5785 Vøringfoss
Tlf: 53 66 57 25
Fax: 53 66 57 90
E-mail: post@garencamping.no
Internett: www.garencamping.no

t Skjenkeløyve for øl og vin
t Rabatt til DNT-medlemmer
Velkommen til oss for overnatting
og dagsbesøk!

Stigstuv Turisthytta, 5783 Eidfjord
Tlf: 90 51 02 92
E-mail: stigstuv@frisurf.no
Internett: www.hardangerviddanett.no/stigstuv
Påske- og sommersesong: Se s. 50-51.
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Finsehytta (nr. 37)

Trolltoget

Finsehytta 1223 moh, ligg fint plassert med fin utsikt til Hardangerjøkulen, og gangavstand til Hallingskarvet Nasjonalpark. Mange fine
turmuligheter både sommar og vinter.
s 150 overnattingsplasser, og servering av frokost, lette lunchretter og
middag
s Alle rettigheter
s Naturlig stoppested/overnatting
når du sykler Rallarvegen

Trolltoget, som går på hjul, kjører en
50 minutters guidet tur i Eidfjord
området. Fra toget kan du oppleve
Eidfjord sin frodige natur og kulturskatter, bla. Hæreid, vestlandets
største gravfelt fra jernalderen og
vikingtiden. Et fotostopp med fantastisk utsikt over fjord og fjell.
Videre går turen til Eidfjord Gamle
kirke, vår 700 årige stolthet.
Toget er registrert for 50 personer,
guiding på flere ulike språk. Trolltoget går i fast rute dager med cruiseanløp, kan ellers bestilles for grupper.

Bestyrere: Rigmor og Edvar Sæbø

Finsehytta
Dere finner oss på:
www.turistforeningen.no/finsehytta
finsehytta@turistforeningen.no
Tlf: 56 52 67 32

Vøringfoss Kafeteria &
Souvenir (nr. 44)

Besso Turisthytta

Vøringfoss Kafeteria & Souvenir
ligger på toppen av Måbødalen,
rett ved Vøringfossen.

Besso Turisthytta ligger ved den
store Nordmannslågen, ca. 4,5
timers gange fra Tinnhølen.

Sesong:
Slutten av mai – 1. september.
Servering av hjemmelaget rømmegrøt, varm og kald mat, is og kaffemeny.

En tradisjonsrik og familiedrevet
hytte med fiskemuligheter, melk fra
egne kyr, berømt mat, folkemusikkhelg og mye mer - midt i hjertet av
Hardangervidda.

Suvenirer og gaver.
Egen steinbutikk.

Trolltoget AS, 5784 Øvre Eidfjord
Tlf: 53 67 34 00
Fax: 53 67 34 01
E-mail: turistinfo@visiteidfjord.no

(nr. 35)

Vøringfoss Kafeteria & Souvenir
5785 Vøringfoss
Tlf: 53 66 57 20
E-mail: fossatromme@gmail.com

Besso Turisthytta
Postboks 92, 3560 Hemsedal
Tlf: 95 72 61 70 (i sesongen) og
97 61 90 96 (utenom sesongen)
E-mail: post@besso.no
Internett: www.besso.no

Sandhaug turisthytte

Fjordcruise med
Lady Anne

Sandhaug Turisthytte (1253moh) ligg
ved Nordmannslågen midt på Hardangervidda.
s Frå Tinnhølen reknar me 3 til 3,5 t
gange i lett turterreng.
s Overnatting (85 sengeplasser) og
matservering.
s Alle rettigheiter.
s
fiskekort.
s Utleige av kano, kajakk og robåt.

Vi ynskjer velkomen til båttur på
Hardangerfjorden!
"Lady Anne" er ein hyggjeleg
turbåt med plass til 100 passasjerar.
Båten har trivelege salongar og
god uteplass.

(nr. 38)

Våre husdyr (hestar, høner, griser) ser
fram til ditt besøk, ridetur for born
kan avtalast.
HJARTLEG VELKOMEN

REISELIVSBEDRIFTER

Hardangervidda

Sandhaug Turisthytte
5773 Hovland
Tlf 91766225
Email: sandhaug@turistforeningen.no
Internett: www.turistforeningen.no/sandhaug

Charter: Bestill gjerne "Lady Anne"
til Blåturar - Kveldscruise Fisketurar - Fjordcruise eller
selskapsturar.

Informasjon/Bestilling:
"Lady Anne", Tlf: 56 52 61 05/90 03 81 45
E-mail: booking@bhghardanger.no
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Hardangervidda

Eidfjord Aktiv AS
REISELIVSBEDRIFTER

Bakeverksted, med besøk i
bakstekjeller der du baker din ege n
krotakake og får den servert med
hjemmelaget tilbehør og kaffe/te.
Leirbål lunsj i lavvo.

Hans Olav og Mona Lægreid
Lægreidsvegen 11
5783 Eidfjord
Tlf: 90 27 63 95
E-post: mail@rauhelleren.no

Van der Tuuk Travel &
Guide Service
t Eskort/transport til og fra
Hardanger
t Guida fotturer, gårdsbesøk og
hagevandringer
t
andre aktiviteter på
Hardangervidda
t ”Team building”
t
t
Arrangør av Påske- og Julemarked på Lofthus

HÅNDVerkstue

Van der Tuuk Travel & Guide Service
Hordatun, 5781 Lofthus i Hardanger
Tlf: +47 53 66 11 50/+47 907 39 157
Fax: +47 53 66 24 18
E-mail: vandertuuk@reiseogguide.no

Hos våre familiebedrift kan du
handle i hyggelig atmosfære, eller
bare se hvordan vi utøver håndverk.
Vi lager i tradisjonell knipleteknikk pynteartikler.
Men du vil også bli forbauset over
treskjæring og sviing med modern
computerstyrt laserteknikk.
Jørg & Annett
Håndverkstue
N-5783 Eidfjord
Tlf. 41663069
j_epperlein@yahoo.com
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Hardangervidda

Foto: Alf Tore Mjøs

Vi anbefaler en 3-timers sightseeing
i Eidfjord hvor du bl.a. får oppleve
Hardangervidda Natursenter og
en fascinerende tur med buss opp
Måbødalen med utsikt til Norges
turistattraksjon nr. 1 Vøringsfossen.
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For fjordcruise på Hardangerfjorden,
se tidereiser.no
BILLETTER: tidereiser.no eller
Turistinformasjonen i Eidfjord.

tidereiser.no

Photo: Reisemål Hardangerfjord

Sightseeing i Eidfjord
vilt og vakkert…
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Avstandstabell

Nyttig informasjon
Politi: 112
Brann: 110
Ambulanse: 113
Legevakt:
Eidfjord kommunehus:
53 67 35 50
Legevaktsentralen Odda
(utenom kontortiden):
53 64 80 11
Tannlege:
Tannlegehuset, Voss:
56 53 23 50
Dyrlege:
Hardanger Dyreklinikk AS,
Odda: 53 64 27 12
Lensmann (Eidfjord):
53 66 53 05
Lensmann (Kinsarvik):
53 67 10 50
Turbil: 901 95 483
Taxi:
Eidfjord Taxi
906 91 075
Bilberging:
Bjørn Lægreid,
5783 Eidfjord:
481 02 030
Bilverksteder:
Eidfjord Bil og Last, Eidfjord:
53 66 46 00
Eidfjord Maskin & Bilservice,
Eidfjord:
53 66 55 32
Ruteopplysning for
Hordaland: 177
Statens Veivesen
Opplysningstjeneste: 175
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YX-Eidfjord:
Man-fre: 08-20
Lør: 09-20
Søn: 10-20
Utvidede åpningstider om
sommeren.
Siste bensinstasjon før fjellet!
Sparebanken Vest
Nedre Eidfjord:
Mandag: 09.00-15.00.
Tors: 09.00-16.30
Post i butikk:
Joker Eidfjord, Nedre Eidfjord
Man-tors: 09-17
Fre: 09-19
Lør: 09-16
Utvidede åpningstider om
sommeren.
Apotek ,Odda eller Voss
Apotekutsalg ved Joker Eidfjord
Gjestehavn:
Eidfjord Brygge:
avgift betales på turistkontoret
(kr 60,- inkl. strøm og vann)

Distanse til Eidfjord
Bergen
– Eidfjord
Haugesund
– Eidfjord
Stavanger
– Eidfjord
Egersund
– Eidfjord
Kristiansand – Eidfjord
Larvik
– Eidfjord
Oslo
– Eidfjord
Trondheim
– Eidfjord

KM
150
208
265
336
394
336
341
575

Distanse fra Eidfjord
Eidfjord – Kjeåsen
Eidfjord – Simadalen
Eidfjord – Øvre Eidfjord
Eidfjord – Måbø Gård
Eidfjord – Vøringfossen
Eidfjord – Sysendammen
Eidfjord – Geilo
Eidfjord – Brimnes Fergekai
Eidfjord – Voss
Eidfjord – Flåm
Eidfjord – Kinsarvik
Eidfjord – Lofthus
Eidfjord – Odda

KM
13
7
7
14
20
30
92
10
46
109
29
36
71

Foto: Alf Tore Mjøs
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Oversiktskart Eidfjord
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Eidfjord

Simadalen
11
1
39
20

49
41

141

Overnatting

4254

Spisested

 se side 4851

 se side 50

Informasjon
Cruisebåthavn
Gjestehavn
Bensinstasjon
Buss
Lege
Post
Bank
Butikk

42
512

2
40

Trolltog

Brimnes
 Ferje/Bergen

Utsiktspunkt
Badeplass
Tursti
Severdighet
Riksvei 7

1022
Ca. 90 min.

8

.7
Rv

Hæreid

Ca. 60min.

Lægreid
13

Øvre Eidfjord/
Oslo

54
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Hardangervidda - Sysendalen

32,33,34,35,38

4254

141

31
47

Simadalen

141

Overnatting

4254

Spisested

1925

Øvre Eidfjord
18

 se side 4851

49

Tursti
Severdighet
Riksvei 7
1624

2126

614
48

Til Hjølmadalen
Vivelid
36

49
43

Hardangervidda/
Oslo

36

Rv. 7

44

45

1523

Eidfjord sentrum/
Bergen

46

717

 se side 50
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Turkart - Hardangervidda

Turistkontoret har egen brosjyre med turbeskrivelser på Hardangervidda.
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Løypekart Hardangervidda Skieldorado Sysendalen

Preparerte
Jøkulen: 25km
Bjørkehaugen: 10km
Alpinløype

Turløyper
Åstestølen: 2,5km
Storlia: 10km

Liseth: 15km
Høl: 7km
Skitrekk

Horgaløypo: 5km
Garen: 8km
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Eidfjord - Hardangervidda
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WWW.STATKRAFT.NO
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