
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Dagstur lørdag 10. juli 2021

Einunndalen
Triangeltur gjennom en av Norges lengste seterdaler

Inkludert i prisen:

 Moderne turbuss
 Kaffe og frokostservering på bussen
 Seterbuffé på fjellet
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Grunnpris             kr. 1.500,-

Depositum              kr. 300,-



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7093 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Kl. 8.00
Avgang fra Trondheim Sentralbanestasjon plattform 12. Turen går sørover og på 
Ulsberg tar vi av sørøstover på RV3. Vi gjør et stopp på Kvikne hvor vi serverer 
kaffe og enkel frokost. Vi forsetter turen sørover langs RV3 til Alvdal. Herfra 
kjører vi vestover inn i Folldal. Ved Moskardet svinger vi av på fjellvegen som går 
gjennom Einunndalen. Nå venter 5 mil uten asfalt gjennom Norges lengste 
seterdal. 

Kl. 12.15
Vi ankommer Romsdalsetra som ligger rundt 900 m.o.h. Her skal vi finne roen til 
bjeller og rauting. Her blir vi servert god, gammeldags seterkost, og 
setertausene forteller setras historie. De informerer også litt om dagens liv på 
setra, og hvilken hverdag de har her oppe om sommeren. 

Kl. 15.00
Turen går videre gjennom den vakre dalen til vi etter hvert når RV29 igjen. Veien 
er til sammen 55 km lang, og underveis får vi se vakker natur, og er man heldig 
kan man få sett villrein. Vi kjører på 1200 m.o.h. under deler av reisen, og 
fjellene som omgir oss er opp mot 1700 m.o.h. Et flott tur gjennom vakkert 
fjellandskap med en spesiell geologisk utforming. Vi gjør et lite stopp på det 
høyeste punktet og benytter anledning til å trekke inn frisk fjelluft! Så går turen 
ned fra fjellet, og turen går videre mot Hjerkinn og det siste strekket mot 
Trondheim. Beregnet ankomst Trondheim er ca. 19.00.


