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10 kilometer
250 høgdemeter

DAG 1
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På Larsgarden kan du puste fritt høgt over 
Sognefjorden, strekke føtene i blomsterenga 

og late blikket kvile på skiftande ver. 
Larsgarden Tunhotell vart grunnlagt av 

kjærleik til garden, og vertinna Janne Elin 
Osland er 12. generasjon på Berge. Berge ligg 

på ei stor fjellhylle omlag 200 høgdemeter 
over Nordeide der Høyangsfjorden møter 
Sognefjorden. Vi legg stein på stein, slik 

oldefar Lars gjorde då han bygde alle 
steinmurane på garden.

Larsgarden Tunhotell tilbyr gjestene 
overnatting i Våningshuset frå 1901. Stilen 

er enkel og lun, sengene gode, og utsikta og 
lyset noko heilt for seg sjølv. Stovene ligg på 
rekke og rad og har eit personleg og varmt 
preg. Verandaen har eit vidsyn dei fleste 

berre kan drøyme om. 

Vår sprudlande og kreative kjøkensjef Pernille 
Yulie Baatard serverer mat som smakar av 
grønsaker, bær og frukt frå garden, fisk frå 

fjorden, og hjort frå skogen. 
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Larsgarden

Eit opphald på Larsgarden Tunhotell

Kraftruta over Bergefjell er ein flott kombinasjon med to netter på Larsgarden Tunhotell. Ein er
og velkomen til å finne roen på Larsgarden og rusle turar langs gardsvegane på Berge. Vi serverer 
forfriskande drikke på verandaen eller i hagen, medan frukost og middag vert servert i gamlestova.

Pris per person i dobbeltrom kr 2850,-. Prisen inkluderer to overnattingar med frukost, ein
middag med tre rettar, matpakke til turen, og transport til startpunkt ved Grimsosen. Drikke til
middag kjem i tillegg. Sønene på garden kan ta på seg oppdrag som guidar for turen.

Sesongen 2021 leiger vi berre ut til grupper på minimum 6 personar eller buy-out. Vi har 12
senger + ekstra seng. Kontakt janne-elin@larsgardentunhotell.no for meir informasjon, og 
bestilling av opphald og eventuelt guide. Sjå og www.larsgardentunhotell.no for meir informasjon.

Kraftruta tek deg med frå den stolte industribygda Høy
anger og til demningsanlegga på Bergefjell. Frå Grimsosen 
går turen til fjellryggen mellom Toppenhytta og Skålebotn, 
heile vegen med storslagen utsikt over Høyangsfjorden, 
Sogne fjorden og Stølsheimen i det fjerne. Ved start frå Grims
osen er det ein familievenleg tur på 10 km og omlag 250 m 
stigning. Ved start i Høyanger er turen omlag 13,5 km lang 
og middels krevjande med 700 m stigning. Turen er merka. 
For nærare turomtale, sjå www.larsgardentunhotell.no

Gardane på Berge eigde deler av landområda, som la 
grunnlaget for framveksten av industrien i Høyanger. 
Larsgarden får årleg straum tilsvarande 1 hestekraft som 
kompensasjon for framføring av linjenettet. I periodar 
med bustadmangel i Høyanger, leigde Larsgarden ut hus
rom til industriarbeidarar og deira familiar. For ein kortare 
periode hadde garden landhandel i Bergsvika, der det og 
var stoggestad for båtruta.

Kraftruta over Bergefjell


