KONGEVEGEN
VANDRING OG SYKKEL
2, 3 & 5 DAGERS PAKKER

Priser fra

1990,-

per person ved min 4 pers

(20% rabatt man.-ons. uke 34 - 41)

Pakkene inneholder overnatting,
frokost og transport ut til
Kongevegen. Frakter også sykkel.

VANDRE KONGEVEGEN TO DAGER
Få med deg de verneverdige strekningene langs Kongevegen over
Filefjell. I denne pakka tar vi deg med ut på de mest kjente
strekningene som fjellstrekningen over FIlefjell, Vindhella og
Galdane.
Dag 0 (eks. fredag):
Ankomst til Filefjellstuene på kvelden. Dere innlosjeres i våre hytter.
Dag 1 (Avstand Kyrkjestølen 11,7 km, Filefjellstuene 18 km)
Vi kjører dere til Kyrkjestølen hvor dere på egenhånd vandrer over
Filefjell til Maristuen. Dette er den velkjente fjellstrekningen over
Filefjell som tar deg over fjellet fra øst til vest.
Vi henter dere på avtalt tidspunkt på Maristuen og kjører dere tilbake til Filefjellstuene. Kan forlenges ved at en går rett fra
Filefjellstuene om morgenen.
Dag 2 (Rundtur Vindhella-Sverestigen 4,4 km, Galdane 4,4 km)
Vi kjører dere ned til Borgund stavkyrkje. Ta gjerne en omvisning i
stavkyrkja ved å bestille guide i besøkssenteret (ikke inkl.). Vandreturen starter rett ved stavkyrkja og går ned Vindhella, som kanskje
er den mest kjente strekningen langs Kongevegen. I enden av Vindhella kan en velge å gå tilbake langs Sverrestigen og komme tilbake
til Borgund Stavkyrkje. Alternativt kan en velge å gå videre nedover
Galdane som er en opprustet og spektakulær strekning. Vi henter
dere igjen ved Stavkyrkja eller ved Seltun (enden av Galdane) etter
avtale.
Avreise Filefjellstuene på ettermiddag eller legg til flere
overnattinger på denne pakka
For turbeskrivelser og kart
www.visitkongevegen.no

2 DAGERS PAKKE
Kan være helgepakke

To netter på Filefjellstuene i hytter og
to vandredager. Transport til og fra
de ulike strekningene.
DAGSPLAN:
Dag 0: Ankomst
Dag 1: Kyrkjestølen - Maristova
Dag 2: Historisk rute Vindhella og
Galdane. Hjemreise.
FRA PRISER:
Kr 1990,- per person (min. 4 pers)
Kr 2390,- per person (min. 2 pers)
Ankomst mandag - onsdag
ukene 34 - 41:
20% rabatt på prisene over

VANDRE KONGEVEGEN TRE DAGER
Få med deg de vakreste strekningene langs Kongevegen over
Filefjell. I denne pakka tar vi deg med ut på de autentiske delene av den kjente
strekningen.
Dag 0 (eks. torsdag):
Ankomst til Filefjellstuene på kvelden. Dere innlosjeres i våre hytter.
Dag 1 (Avstand Vennis 20 km, Øye stavkyrkje 12,3 km)
Vi kjører dere ned til Kvernene på Leine. Da starter en vandringen langs Vangsmjøsa og får
med litt av østlandet før en stiger til fjells.
Ønsker en litt kortere strekningen kan en starte ved Øye Stavkyrkje.
Øye Stavkyrkje - Filefjellstuene er en av de lengste autentiske strekningene langs
Kongevegen.
Dag 2 (Avstand Kyrkjestølen 11,7 km, Filefjellstuene 7,4 km)
Vi kjører dere til Kyrkjestølen hvor dere på egenhånd vandrer over Filefjell til Maristuen.
Dette er den velkjente fjellstrekningen over Filefjell som tar deg over fjellet fra øst til vest.
Vi henter dere på avtalt tidspunkt på Maristuen og kjører dere tilbake til Filefjellstuene. Kan
forlenges ved at en går rett fra Filefjellstuene om morgenen.
Dag 3 (Rundtur Vindhella-Sverrestigen 4,4 km, Galdane 4,4 km)
Vi kjører dere ned til Borgund stavkyrkje. Ta gjerne en omvisning i stavkyrkja ved å bestille
guide i besøkssenteret (ikke inkl.). Vandreturen starter rett ved stavkyrkja og går ned
Vindhella, som kanskje er den mest kjente strekningen langs Kongevegen. I enden av
Vindhella kan en velge å gå tilbake langs Sverrestigen og komme tilbake til Borgund
Stavkyrkje. Alternativt kan en velge å videre nedover Galdane som er en opprustet og
spektakulær strekning. Vi henter dere igjen ved Stavkyrkja eller ved Seltun (enden av Galdane) etter avtale. Avreise Filefjellstuene eller legg på denne pakka med en ytterligere
overnatting før du drar videre.
For turbeskrivelser og kart
www.visitkongevegen.no

3 DAGERS PAKKE
Tre netter på Filefjellstuene i hytter
og tre vandredager. Transport til og
fra de ulike strekningene i nkludert
DAGSPLAN:
Dag 0: Ankomst
Dag 1: Vennis - Filefjellstuene
Dag 2: Kyrkjestølen - Maristova
Dag 3: Historisk rute Vindhella og
Galdane. Hjemreise.
FRA PRISER:
Kr 2800,- per person (min. 4 pers)
Kr 3290,- per person (min. 2 pers)
Ankomst mandag - onsdag
ukene 34 - 41:
20% rabatt på prisene over

VANDRE OG SYKLE KONGEVEGEN I FIRE DAGER
Forslag som innebærer å sykle / vandre hele Kongevegen fra Lærdal til Vang med base på Filefjellstuene.
I denne pakka er du 4 dager på tur og får 5 overnattinger på Filefjellstuene. Hver dag transporterer vi deg ut på
Kongevegen og henter deg på ettermiddagen. Sykkelen tar vi med på vår sykkelhenger.
Dag 0
Ankomst kveld.
Dag 1 (Avstand inntil 30 km)
Sykkel: Vennis - Filefjellstuene
Vi transporterer dere ned til Vennis. Her kan dere velge startpunkt etter hvor langt dere ønsker å sykle. Hele
strekningen fra østenden av Vangsmjøsa til Filefjellstuene er ca. 30 km. Men husk at det er motbakke på slutten fra
Øye til Filefjellstuene (ca. 10 km). Langs Vangsmjøsa sykler dere på fin grusvei hele veien (ca. 20 km). Fra Øye
Stavkyrkje kan dere sykle opp til Strøndafjorden og følge den rundt på grusvei til Grihamar Milstein i Øvre Dalen. Fra
Milsteinen kan en velge mellom å følge E16 opp til Tyinkrysset eller å sykle Kongevegen i skogen på motsatt side av
dalen. Sistnevnte har grasdekke og terrengsykkel er nødvendig, men en kan også velge å trille sykkelen langs
Kongevegen der den eventuelt blir for krevende. Strekningen fra Grihamar Milstein til Tyinkrysset er en trivelig
strekning langs Kongevegen.
Dag 2 (Avstand Kyrkjestølen 11,7 km, Filefjellstuene 18 km)
Vi kjører dere til Kyrkjestølen hvor dere på egenhånd vandrer over Filefjell til Maristuen. Dette er den velkjente
fjellstrekningen over Filefjell som tar deg over fjellet fra øst til vest. Vi henter dere på avtalt tidspunkt på Maristuen og
kjører dere tilbake til Filefjellstuene. Kan forlenges ved at en går rett fra Filefjellstuene om morgenen.
Dag 3 (Avstander: ca. 40 km fra Maristova og ca. 60 km fra Filefjellstuene - mye nedoverbakke og flate partier)
Sykkel: Maristova (alternativt Filefjellstuene) - Lærdal
Vi transporterer dere til Maristova. Om det er fint vær, kan det også være fint å sykle på egenhånd over Filefjell langs
E16, det er ikke mye motbakker, bare litt i starten fra Filefjellstuene. Fra Maristova følger dere Kongevegen gjennom
Honinganene som er et flott parti på grus. Fra Honinganene triller dere videre nedover på gammel E16 til Borlaug. Fra
Borlaug fortsetter ruta videre på gammel E16 gjennom Steinklepp og følger gangveier ved siden avE16 til Borgund
Stavkyrkje. Fra Borgund Stavkyrkje følger dere gammel E16 hele veien nedover dalen til Seltun. Her fra sykler dere på
Gangvei til Bjørkum og krysser elva på bru der. Følg så sideveiene gjennom trivelig landskap i Lærdal til Tønjum hvor
en krysser i elva på ny og følger sideveien på motsatt side av dalen helt ned til Lærdal. Det anbafales å ta en vandring i
Gamle Lærdalsøyri. Vi henter dere i Lærdalsøyri og kjører dere tilbake til Filefjellstuene.
Dag 4 (Rundtur Vindhella-Sverrestigen 4,4 km, Galdane 4,4 km)
Vi kjører dere ned til Borgund stavkyrkje. Ta gjerne en omvisning i stavkyrkja ved å bestille guide i besøkssenteret
(ikke inkl.). Vandreturen starter rett ved stavkyrkja og går ned Vindhella, som kanskje er den mest kjente strekningen
langs Kongevegen. I enden av Vindhella kan en velge å gå tilbake langs Sverrestigen og komme tilbake til Borgund
Stavkyrkje. Alternativt kan en velge å videre nedover Galdane som er en opprustet og spektakulær strekning. Vi henter dere igjen ved Stavkyrkja eller ved Seltun (enden av Galdane) etter avtale.
Dag 5:
Avreise og utsjekk
For turbeskrivelser og kart
www.visitkongevegen.no

5 DAGERS PAKKE
Fem netter på Filefjellstuene i hytter
og fire sykkel- og vandredager.
Transport til og fra de ulike
strekningene.
DAGSPLAN:
Dag 0: Ankomst
Dag 1: Sykkel: Vennis - Filefjellstuene
Dag 2: Kyrkjestølen - Maristova
Dag 3: Sykkel: Filefjellstuene - Lærdal
Dag 4: Vindhella og Galdane.
Dag 5: Avreise
FRA PRISER:
Kr 4590,- per person (min. 4 pers)
(Ved færre enn 4, spør etter tilbud)
Ankomst mandag - onsdag
ukene 34 - 41:
20% rabatt på prisene over

KJEKT Å VITE

KART OG TURBESKRIVELSER

Om du ønsker å legge til en ekstra overnatting på 2 og 3
dagers pakkene, så er det fullt mulig. På 5 dagers pakka
kan det også være mulig å ha avreise etter siste turdag.
Skreddersy etter dine ønsker og hva som passer best. Gi
beskjed om dine tilpasninger ved booking av pakkene.
Husk også at etappen fra Vennis til Filefjellstuene blir
benyttet til både sykkel og vandring. Vi har sykkelhenger!
Sykkel kan også benyttes på første dag i tre-dagers pakka
om ønskelig.
Intersport Filefjell og Lærdal Ferie og fritidspark har
sykkelutleie. Sjekk visitkongevegen.no for kontaktinfo.
Avreise til Kongevegen er kl. 09:00 om ikke annet er
avtalt. Husk å vtale henting på turdager med sjåfør.
Husk å sjekke ut av hytte før du drar siste dag.
Filefjellstuene har åpen restaurant til kl. 22:00
(matservering til 21:00) hver dag i høysesong.
Frokosten serveres fra kl. 07:00 - 09:00 i vår restaurant
om ikke annet er avtalt.
Ellers anbefaler vi at alle gjester klikker seg inn på
filefjellstuene.no og menypunkt ”Overnatting” for all
praktisk info og svar på spørsmål.
Er dere færre enn 4 personer eller en større gruppe,
ta kontakt for tilbud.
Kontakt Filefjellstuene:
Tfl: 46 665 665 (10:00 - 22:00)
E-post: booking@tyinfilefjell.no
Web: filefjellstuene.no

Filefjellstuene eies av Tyin/Filefjel utvikling AS
(TFU) som også eier Tyin/Filefjell skisenter,
Tyin Aktiv samt utvikler eiendom i området.
For mer informasjon: www.tyinfilefjell.no

På www.visitkongevegen.no finnes det en mengde
informasjon om Kongevegen. Foruten kart og
turbeskrivelser over de forskjellige strekningene, finner
du også her informasjon om aktiviteter, attraksjoner,
sykkelkart, bo- og spise oversikt samt informasjon om
andre bedrifter langs vegen. I tillegg finnes det på
nettsidene en FAQ (ofte stilte spørsmål om kongevegen)
som også kan være greit å ha lest gjennom.
Som kunde på Filefjellstuene er du alltid velkommen til å
ta kontakt om det er noe du lurer på. Vi har også kart over
Kongegeven til salgs i resepsjonen.
Et godt tips kan være å laste ned
appen ”Outtt”. Her finner du
turbeskrivelser, kart og mye
annet som du kan ha med ut på tur
på din telefon. Kan lastes ned for
både iPhone og Android. Søk på
”Outtt” og last ned appen eller se
www.outtt.com/kongevegen

TFU er andelseier i Kongevegbedrifter
Filefjell SA. Dette er et samarbeid mellom
bedrifter i Lærdal og Vang
kommuner om å gjøre KONGEVEGEN til et
enda bedre reiselivsprodukt.
For informasjon: www.visitkongevegen.no

