Dalseter - Faste aktiviteter med leder vinter

IS-JUVING I HELVETE
Opplev Nord-Euroas største jettegryter kledd i vinterdrakt. Grunnvann siger hele året gjennom
bergveggene i Helvete. Vinterstid fryser dette til og danner fantastiske isformasjoner som endrer
utseende og karakter hver eneste vinter.
Vi kjører med bil ned fra hotellet (ca 18 km) og går med truger(snesko) ned gjennom elvejuvet
som ble dannet da isbreene trakk seg tilbake for ca 10.000 år siden. Turen er litt krevende, men
overkommelig for de aller fleste i alminnelig god form. Turen arrangeres en gang i uken.
Prisen inkluderer truger og transport til/fra Helvete. Varighet ca 3 timer.

HELVETE VINTER - SPESIAL. Aldersgrense 15 år
Samme tur som ovenfor, men i tillegg legges det også opp til isklatring og rappellering. Prisen
inkluderer transport og nødvendig utstyr.
Varighet ca 4 timer.

BARNAS VILLMARKSKLUBB - Barneaktivitet for de fra 6 - 12år.
Barna blir med ut i skogen og bort til vår gapahuk, midt mellom Ruten Fjellstue og Dalseter. De
lærer å se etter spor av dyr i skogen, finne ved og tenne opp bål. Så avslutter de med å grille
pølser over bålet. Varighet ca 1 1/2 time.

"TRUGETUR TIL ESPEFOSSEN. For alle.
Vi starter etter frokost og går på truger gjennom skogen ned til Espefossen og Ramstjern. Kort
stopp med kaffe og vafler. Vi er tilbake til hotellet til lunsj .

"SE ESPEDALEN VÅKNE" - MORGENTUR TIL ELDBJØRGHAUGEN. For alle.
Vi starter ca kl. 06.00 og går på truger gjennom skogen til Eldbjørgshaugen. Underveis ser vi etter
dyrespor og tegn til at dyrene har vært der. Er vi veldig heldige kan vi se tiur, orrfugl og elg. Vi er
tilbake til hotellet til frokost.

SOLNEDGANGSTUR ELDBJØRGHAUGEN. For alle.
Sammen som morgenturen, men denne gangen går vi ut etter lunsj slik at vi kan nyte utsikten og
solnedgangen fra toppen av Eldbjørghaugen. Vi er tilbake før middag.
ANDRE AKTIVITETER ARRANGERES PÅ FORESPØRSEL.

