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PROGRAM 

Vandring Oppdal – Ry gjestegård 

12. – 16.august 2021 

5 dager 

 

 

 

DAG 1- 12.august 

• Tog til Oppdal – overnatting på Skifer Hotell 

Togtider ………., hotellet er 5 min. å gå fra Oppdal stasjon. Middag er ikke inkludert. 

Dobbeltrom. 

 

 

DAG 2 – 13.august 

• Frokost – smøre matpakke, inkl. 

• Kl 0900 - Vandring fra Oppdal til Langklopp fjellgård 22km 

 

Leden går langs landevei, i et jordbrukslandskap omgitt av fager fjellheim.  Leden er 

lett å gå, byr på lite variasjon. Det er noen kilometer på fin tursti, ellers går leden store 

deler av dagen på grus langs Gamle Kongeveg. Det anbefales joggesko eller sandaler; 

hardt underlag denne dagen. På veien passerer vi elva Gisna og kommer inn i Rennebu 

kommune. Landskap og utsikt! 

 

På Langklopp fjellgård blir vi tatt imot av den herlige vertinnen Siw Øie, som lager 

middag og frokost til oss. Her kan vi hvile i stillheten og trene qigong og meditere. 

Dere deler rom, med oppredde senger. Langklopp er en aktiv fjellgård som i tillegg til 

gårdsdrifta driver rideleir. 

 

 

DAG 3 – 14.august 

• Frokost – smøre matpakke 

• Kl 0900 - Vandring fra Langklopp fejllgård – til Meslo gård/herberge - 20 km 

 

Leden tar oss gjennom skog og kulturmark på vekslende underlag. Vi går på samme 

vei som vi ble godt kjent med i går. Rennebu venneforening har merket med historier 

om de tidligere husmannsplasser fra 1800-tallet, interessant! Det passer med llunsj ved 

en gapahuk, for så å gå videre på en en gammel hulvei.. Vi går etter hvert langs lakse-

elven Orkla, som vi går langs til Meslo gård, ved tettstedet Stamnan. En opplevelsesrik 

vandring. 
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Middag og overnatting på Meslo gård/herberge 

Meslo gård drives av blide Ingrid Meslo, her er det gjestfrihet. 

  

DAG 4 – 15.august 

• Frokost – smøre matpakke 

• Kl 0900 – Meslo gård – Ry Gjestegård – 15km 

 

Vi går litt langs riksvei 700, så svinger det oppover langs en grusvei 500m og over til en 

skogsvei, den fortsetter over et beite og inn på en sti og oppover. Fint skogsterreng, til vi 

går nedover mot tettstedet Voll og Rennebu kirke. Her går det an å shoppe litt i stedets 

Joker butikk. Vi får omvisning og spiser matpakke her. Vi har god tid i dag og vandrer 

etter hvert langs vei på grusdekke frem til Ry Gjestegård, som er et helt spesielt sted. 

 

Middag og overnatting på Ry Gjestegård 

Her blir vi mottatt av lakse lady Mari Stene, hun gikk sammen med meg og sin mor 

Margit (som jeg håper vi får treffe)på 80 år fra Otta til Budsjord i 2020. Ry er et levende 

gårdsbruk med røtter fra 1600-tallet. Her fester vi litt! 

 

Dag 5 -  16.august 

Vi står tidlig opp – frokost – til Berkåk stasjon (ikke inkludert) som går sydover kl 09.32, 

kan bli endringer. 

 

 

 

 

VI GÅR I GLEDEN! 

 

 

Pris pr person: Kr 4.900 

inkl. 4 overnattinger, 3 middager, frokost, smøre matpakker, transport av bagasje 
enkeltromstillegg kr 1.000,-, kun mulig på Skifer Hotell, Oppdal 

Ikke inkl.: Midddag på Oppdal, drosje til Berkåk 

 

Endringer kan skje i programmet 
 

 
 

 

Hamar, 10.02.2021 
AWT 


