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Velkommen til Bonden Syltes Gardsutsalg 
– sunt bondevett med krøll på halen! 

Bonden Sylte produserer mat på lag med naturen. 
Det gir god helse for folk og dyr. Vårt ureiste 
gourmetkjøtt av gris og boergeit gir høy kvalitet til deg 
som verdsetter unike produkter. Kjøttet har vi fulgt fra 
jord til bord. Og vi – det er Gunhild og Ole Asmund 
Sylte som eier og driver gården Myrvoll. Vi har bred 
faglig og erfaringsmessig bakgrunn innen landbruk 
og helse med fokus på kvalitet i alle ledd. Vi gir deg 
historien bak din middag.

I vårt gardsutsalg finner du også utsøkt tilbehør og 
andre kvalitetsprodukter. Velkommen til gards!

Bonden Sylte
Myrevegen 13, 2634 Fåvang

Telefon: 412 46 083

www.bondensylte.no

Våre spesialiteter

• Kjøtt fra utegris og boergeit
• Grillprodukter og bacon
• Stykningsdeler
• Juleribbe og pølser
• Ytre og indrefilet
• Koteletter og spekekjøtt

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Ringebu stavkyrkje fra ca. 1220 er en av 28 
gjenværende stavkirker i Norge, og en av de største. 
Kirken er av Borgundtypen, og står fortsatt på 
opprinnelig plass med bevart stavkonstruksjon. 
Kirken har en utskåret inngangsportal i dragestil. 
Den ble ombygd og utvidet på 1600-tallet. I 
sommersesongen er stavkriken åpen alle dager fra 
kl. 9-17. Kirken kan være stengt i forbindelse med 
vielser eller begravelser. Da kan du ta turen opp 
bakken til prestegården med sine vakre blomster og 
flotte kunstutstillinger.

www.stavechurch.no4

Ringebu Stavkyrkje
Gråvåbakken 104, 2630 Ringebu

Telefon: 61 28 43 50 / 940 30 047

Velkommen til Ringebu Stavkyrkje 
- en av verdens største stavkirker

Opplevelser hos oss

• Storslått kirkearkitektur
• Spektakulær natur
• Omvisninger
• Gudstjenester
• Konserter
• Kulturarrangement

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Ringebu Prestegard ligger i naturskjønne omgivelser 
rett ovenfor stavkirken. Den fredete og restaurerte 
prestegarden er en historie i seg selv, og drives i 
dag som galleri og serveringssted i sommerhalvåret. 
Resten av året er det møteplass for kultur og 
organisasjonsvirksomhet, samt selskaper med 
plass til 90 personer. Utstillingene i Prestegarden 
er salgsutstillinger med et utvalg av kunstnere og 
kunsthåndverkere. Sommeren 2018 møter du kunst 
fra blant andre Torbjørn Kvasbø, Anne Kristine 
Thorsby, Lars Elling og Frank Brunner. Du finner også 
stavkirkeutstillingen med arkeologiske funn.

www.ringebuprestegard.no

Ringebu Prestegard
2630 Ringebu

Telefon: 61 28 27 00

Ringebu Prestegard - et vakkert møte 
med kunst, kultur og historie

Opplevelser hos oss

• Kunstutstillinger
• Salgsgalleri
• Barnekunstutstilling
• Servering i kaféen
• En unik rosehage
• Kulturarrangement

Scann koden og se 
mer på facebook! 



Landsbyen Ringebu blir ofte kalt Norges minste by. 
Her finner du et stort utvalg av spesialforretninger i 
et trivelig sentrum. Landsbyen Ringebu er en levende 
landsby, og om sommeren er det torghandel og små 
temaarrangement hver lørdag. Torghandlerne byr på 
husflidsprodukter, brukt og antikk, smykker, malerier, 
kaffe og vafler, i tillegg til underholdning. Sentrum har et 
utendørs fotogalleri, skulpturene «Dragen» og verdens 
største ostehøvel, gatebibliotek i telefonkiosken, egen 
grønnsaks- og urtehage, pumptrackbane for store og 
små syklister, og lekepark med mikrobibliotek for de 
små. Gratis trådløst wifi i sentrum.

www.ringebu.com6

Landsbyen Ringebu
Jernbanegata 2-10, 2630 Ringebu

Telefon: 612 84 700

Landsbyen Ringebu - et yrende sentrumsliv 
med handel og kultur

Opplevelser hos oss

• Multikultidagene
• Ringebudagene
• Torghandel med små 
 temaarrangement
• Landsbyrock
• Fårikålfestival

Scann koden og se 
mer på facebook! 



7

Tidligere nordisk mester i kjøttskjæring, Anni Kristine 
Byskov, reiste fra Danmark til Norge på åttitallet, da 
hun tok seg jobb hos den velkjente pølseprodusenten 
Leiv Vidar. I 2000 startet hun opp for seg selv i 
landsbyen Ringebu. I Annis Pølsemakeri finner du 
i tillegg til hennes utallige prisvinnende pølser og 
kvalitetsprodukter i kjøtt, også deilig tilbehør fra lokale 
produsenter. Vegg i vegg ligger Annis Spisested, en 
kafé med god atmosfære og smakfulle retter. Er du i 
Oslo finner du Annis Pølsemakeri i Mathallen.

www.polsemakeri.no

Annis Pølsemakeri
Tomtegata 10, 2630 Ringebu

Telefon: 61 28 03 54

Velkommen til Annis Pølsemakeri - 
med lidenskap for god mat!

Blant våre produkter

• Tradisjonelle pølser
• Røkte pølser
• Urøkte pølser
• Lammepølser
• Svinekjøtt
• Storfé

Scann koden og se 
mer på facebook! 



Doblougs Bryggeri ligger på Ringebu og har nasjonal 
distribusjon gjennom Norgesgruppen. Fra og med 
september 2018 blir produktene deres også å finne 
på Vinmonopolet. Bryggeriet ble startet i 2017 av 
Chr Mikkel Dobloug hvis tipp-tippoldefar etablerte 
Schous Bryggeri i 1837. Schous bryggeri var det første 
lagerbryggeriet i Norge, en tradisjon som Doblougs 
Bryggeri holder levende. Doblougs Cerveza Noruega 
fikk delt førsteplass i VGs store sommerøltest 2018. 
Doblougs Pilsner fikk nylig terningkast 5 i Hamar 
Arbeiderblad.

www.doblougs.no8

Doblougs Bryggeri
Arsenalveien 2, 2630 Ringebu

Telefon: 991 28 083

Velkommen til håndverk og tradisjon 
fra Gudbrandsdalen

Vårt håndverksøl

• Cerveza Noruega
• Tysk pilsner
• Bayer
• Peer Gynt Keiserøl
• Doblougs IPL

Scann koden og se 
mer på facebook! 



www.dale-gudbrandsgard.no 9

Er du på let etter overnatting i Gudbrandsdalen, et 
sted der du kan kan arrangere konferanser eller 
markere store og små familiebegivenheter? Få 
norske gårder har så rik kulturhistorie som Dale-
Gudbrands Gard på Hundorp. Siden Vikingtiden har 
dette vært et samlingssted for mektige møter og store 
begivenheter. Det første store møtet fant sted i år 
1021 mellom Olav den Hellige og gårdsherren Dale-
Gudbrand, beskrevet i Heimskringla. Det storslåtte 
hotellet har vakre lokaler til alle anledninger, det 
være seg barnedåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer, 
familiefester eller minnesamvær.

Dale-Gudbrands Gard
Hundorpgjeilen, 2647 Sør-fron

Telefon: 911 58 938

Dale-Gudbrands Gard 
Moderne komfort i historiske omgivelser

Vår storslåtte gård

• 6 bevertningssaler
• Plass til 250 personer
• 16 nyrenoverte dobbeltrom
• 7 doble pilegrimsrom
• Konferansesal og pub
• 1 suite

Scann koden og se 
mer på facebook! 



Tveit Smie har siden 1963 produsert smijerns-
produkter for hytte og hjem. Her bevares norsk 
smijernstradisjon for fremtiden med fokus på kvalitet 
og bruksegenskaper. Ved vår håndverksbedrift på 
Hundorp kan du både få innblikk i produksjonen, og 
besøke gavebutikken vegg i vegg. Der har vi utsalg av 
produktene fra smia og andre kvalitetsleverandører. 
Ta turen innom vårt besøkssenter. Kanskje får du 
se smeden i aksjon, eller ta et bilde av deg selv som 
smed? For grupper kan vi også gi guidede turer inne 
på verkstedet. Dette må bestilles på forhånd.

www.tveitsmie.no

Tveit Smie
Haugansgeilen 5, 2647 Sør-fron

Telefon: 61 29 72 10

Velkommen til Tveit Smie 
Familiebedriften med mange jern i ilden

Våre håndverksprodukter

• Peisutstyr
• Dørbeslag
• Møbelbeslag
• Kistebeslag
• Åklebeslag
• Ornamenter

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Sør-Fron kirke er en åttekantet bredkirke oppført i 
1792, som rommer 750 personer, og har blitt omtalt 
som århundrets store byggverk i Gudbrandsdalen. 
Interiøret er beskrevet som helstøpt, ruvende og svært 
avansert i norsk målestokk. Det grasiøse anlegget 
er påvirket både av Røros kirke, og av treskurd i 
Gudbrandsdalen. Kirken ligger i en slak dalside der 
den hvite bygningen med den grønne takrytteren er et 
godt synlig landemerke. På kirkegården er det bevart 
en rekke gravminner av kleberstein. Om sommeren 
holder kirken åpent med konserter fremført av lokale 
musikanter. 

www.kirken.sor-fron.no

Sør-Fron Kyrkje
Gammelvegen 20, 2647 Sør-Fron

Telefon: 61 29 92 30

Velkommen til Gudbrandsdalsdomen
- et unikt kirkebygg

Våre sommerkonserter

• Orkesterkonsert
• Trekkspillkonsert
• Trombonekonsert
• Felekonsert
• Orgelkonsert
• Visekonsert

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Sygard Grytting er en levende gård i full drift. 
Gården har 700 år med losjitradisjon i slekten. 
Gjestevirksomheten på garden blir i dag drevet som 
et historisk hotell, og tilbyr overnatting med måltider 
i en autentisk, historisk ramme. Om sommeren 
tilbys middag med omvisning, overnatting og frokost 
for enkeltreisende og små grupper. Ellers i året 
skreddersyr vi opplegg for grupper av ulike størrelser, 
representasjon, møter, selskap og bryllup.  Vi tilbyr 
også garden til enedisposisjon for grupper. Med et 
herberge fra 1300-tallet er gården også et naturlig 
stopp langs pilegrimsleden. 

www.grytting.com

Sygard Grytting
Kongsvegen 999, 2647 Sør-fron

Telefon: 61 29 85 88

Overnatting i over hundre år

Våre tilbud

• Matservering
• Overnatting
• Selskap og bryllup
• Pilegrimsloft
• Møter
• Omvisning

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Harpefoss hotell er et kulturhotell i ordets rette 
forstand, som arena for kunst og kultur i ulike 
sjangre. Kafeen i den gamle landhandelen tilbyr 
meny med god hjemmelaget mat, og som gjest kan 
du vandre mellom kunstutstillinger innendørs og 
skulpturparken utendørs med spektakulær utsikt rett 
ned i Harpefossjuvet. Harpefoss hotell arrangerer 
opphold, kurs og samlinger med kunstnere, arkitekter 
og forfattere, der resultatet gjerne blir nye kunstverk 
som de besøkende kan oppleve i kombinasjon med 
utkikkspunkt og opplevelser i landskapet.

www.harpefosshotell.no

Harpefoss hotell
Gålåvegen 58, 2647 Sør-Fron

Telefon: 411 07 932

Harpefoss hotell 
Kunst- og kulturhotellet på kanten av juvet

Våre opplevelser

• Kunstutstillinger
• Kortreist kafé
• Konserter
• Kurs
• Seminarer
• Skulpturpark

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Fron Badeland er et imponerende fritidsbad med 
attraksjoner for store og små. Her er det rom for 
både trening, avspenning og lek, med blant annet 
25 meters basseng, boblebad, sauna og vannsklier. 
Badet har moderne garderober og dusjanlegg, med 
egne fasiliteter for bevegelseshemmede. For de 
voksne er det populært med steambad, sauna, eller 
isdusj og boblebad. Solplassen ute har utedusj og 
nydelig utsikt sørover Gudbrandsdalen. Badet holder 
åpent tirsdag til søndag, og utvider åpningstidene i 
skoleferiene. Unn deg selv velvære på Fron Badeland 
hele året! 

www.fronbadeland.no

Fron Badeland
Glasmestermoen 10, 2647 Sør-Fron

Telefon: 61 29 69 90

Velkommen til Fronsbadet 
- velvære for store og små!

Våre tilbud

• Store basseng
• Stupetårn og klatrevegg
• Terapibasseng
• Barnebasseng og vannsklier
• Servering og arrangement
• Salg av badeartikler

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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«Hvis det kan interessere Dem at vide, saa er Peer Gynt 
en virkelig Person, der har levet i Gudbrandsdalen» 
Dette skrev Henrik Ibsen til sin forlegger, og hvert år 
minner vi folk på at Peer har sine røtter her. Det ti 
dager lange Peer Gynt-stemnet er en kulturfestival 
med 30.000 årlige besøkende. Her fremføres det 
anerkjente utendørsteatret «Peer Gynt» på Gålå, 
høgfjellskonserten «Ved Rondane», og flere andre 
konserter og arrangement. I Peer Gynt-stugu på 
Vinstra får du historien om den mytiske og historiske 
Per Gynt, og et innblikk i Peer Gynt-tradisjonen i 
Gudbrandsdalen.

www.peergynt.no

Peer Gynt
Kapellvegen 1, 2640 Vinstra

Telefon: 959 00 770

Kjør Gudbrandsdalsvegen til Peer Gynts rike

Peer Gynt-stemnet

• «Peer Gynt» på Gålå
• Konserten «Ved Rondane»
• Kyrkjekonsert
• Morgenstemning-konsert
• Kunstutstilling
• Servering av mat og drikke

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Vi tar godt vare på deg, enten du er sulten, trøtt, 
eller kommer for å feire eller minnes. Hos oss får 
du god tradisjonsmat, servert i historiske omgivelser 
med gjenstander fra Skottetoget i 1612. Vertshuset 
har plass til over 200 gjester fordelt i kafeteriaen, 
egne selskapslokaler eller puben i kjelleren. Her er 
det også mulig å arrangere kurs og møter. Vi har 
34 sengeplasser, samt gode parkeringsmuligheter 
tilrettelagt for tungtransport og busser. Vi har en egen 
ladestasjon for el-biler med mulighet for hurtigladning.

www.vertshuset-sinclair.no

Vertshuset Sinclair
Gudbrandsdalsvegen 1452, 2642 Kvam

Telefon: 61 29 54 50

Velkommen til Vertshuset Sinclair 
- en ekte norsk veikro med sjel i veggene

Sinclairs tilbud

• God tradisjonsmat
• Selskapslokaler
• Arrangementer
• Konserter
• Pub i helgene
• Historiske vegger

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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I april 1940 kjempet norske og engelske styrker mot 
fremrykkende tyske soldater i Gudbrandsdalen. 
Gudbrandsdal Krigsminnesamling består av et 
innendørs krigsmuseum og en utendørs fredspark 
med flere minnesmerker. I umiddelbar nærhet 
ligger også Kvam Kirke med flere gravminner. Den 
unike samlingen har sjeldne og autentiske norske, 
engelske, tyske og skotske gjenstander fra 1940-45 
og 1612. Kvam Fredspark med British War Memorial 
er en minnepark over sivile og militære falne fra 2. 
verdenskrig, blant andre 55 britiske soldater som 
mistet livet her i kampene i april 1940.

www.krigsminne.no

Gudbrandsdal Krigsminnesamling
Linvegen 18, 2642 Kvam

Telefon: 61 29 40 33

Gudbrandsdal Krigsminnesamling 
og de lokale heltene

Dette kan du oppleve

• Personlige historier
• Autentiske gjenstander
• Bildeutstilling
• Minnesmerke
• Fredspark
• Arrangementer

Scann koden og 
besøk krigsminne.no
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Hemmeligheten bak et godt flatbrød? Godt håndverk. 
Bare spør en godt vant døl. Gjennom hundrevis av 
år har bakstekonene i Gudbrandsdalens mange 
eldhus eltet fram den perfekte smaken av takkestekt 
brød. På Øyens hjemmebakeri er vi stolte av å føre 
arven videre med bestemor sine oppskrifter. Og 
gudbrandsdølene? De sier at det er akkurat slik 
hjemmebakst skal smake. Baksten fra Øyen får du 
tak i på et halvt hundre utsalgssteder. Aller ferskest 
er baksten på utsalget i hjemmebakeriet vårt i Kvam.

www.oyenshjemmebakeri.no

Øyens Hjemmebakeri
Sagvegen 22, 2642 Kvam

Telefon: 454 76 780

Velkommen til Øyens Hjemmebakeri - smaken av 
Gudbrandsdalen og Norges kanskje beste flatbrød

Øyens fristelser

• Flatbrød
• Lefse
• Fettbrød
• Ertebrød

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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Ødegaarden Bakeri & Konditori har siden 1890 årene 
hatt dyktige fagfolk og håndverkere i bedriften, som 
kan sitt fag og er stolte av yrket sitt. I dag har bedriften 
25 ansatte, og foruten storproduksjon for de fleste 
av butikkene i området finner du Ødegaardens 
trivelige bakeriutsalg på Vinstra, Kvam og Otta. Det 
er viktig å kose seg. Det har vi lang tradisjon for i 
Gudbrandsdalen. Fersk bakverk i tradisjonelle og 
lokale varianter er noe av det beste som finnes!

www.odegaardenbakeri.no

Gammelbua
Kvernvegen 2, 2642 Kvam

Telefon: 61 29 04 06

Velkommen til bakeren i Gammelbua 
- Gudbrandsdalens eldste landhandelsbygning

Våre godsaker

• Napoleonskake
• Skolebrød
• Påsmurte rundstykker
• Mandelstang
• Hveteboller
• Sjokoladekake

Scann koden og se 
mer på facebook! 
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På Kvam finner du Hageland Bjørke, et helårsåpent 
hagesenter med stor interiør- og gaveavdeling. Vi 
har alt du kan tenke deg av blomster til hage og stue; 
stauder, frukttrær, bærbusker, hekkplanter og roser. 
Trenger du nytt hageredskap til hagen? Det handler du 
hos oss sammen med krukker, hagefigurer,  jord- og 
gjødselsprodukter. Det ryktes at vi er landets beste på 
hardføre roser, og at vi plukker ut vekster som trives 
godt. Vi ønsker å gi deg de beste forutsetningene for 
å lykkes i din hage! 

www.hageland.no/hagesenter/bjorke

Bjørke Gartneri
Kvernvegen 30, 2642 Kvam

Telefon: 915 75 074

Bjørke Hageland - en oase med tilreisende 
fra hele landet

Populære produkter

• Roser og rosebusker
• Buketter
• Oppsatser
• Blomsterdekorasjoner
• Stauder
• Hekkplanter

Scann koden og se 
mer på facebook! 



Kunstlandskap 
Gudbrandsdalen 
Ta en kunstsafari i Gudbrandsdalen og 
opplev noen av de mest omtalte og ambisiøse 
kunstsatsningene i nyere tid med Vegskille og 
Skulpturstopp.no! 

 A  «Mammut»
Av Linda Bakke
Hvor: Badedammen Fåvang

 B  «Dragen»
Av Linda Bakke
Hvor: Ringebu

 C  «Krysningsspor» 
Av Ola Sendstad
Hvor: Hundorp stasjon

 D  «Flokk» 
Av Gitte Dæhlin
Hvor: Sygard Grytting på Harpefoss

 E  «Oktagon» 
Av Rintala Eggertsson arkitekter 
Hvor: Klokkarstranda på Harpefoss

 F  «Markører for midlertidige samtaler» 
Av Dyveke Sanne
Hvor: Sundbrua på Vinstra

 G  «Odelsgut og fantefølge»
Felleskapsprosjektet å fortette byen
Hvor: Kvam

www.gvegen.no

 A
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 D
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 F
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 C

 D
 E

 F

 G

 1  Bjørke Gartneri
 2  Gammelbua
 3  Øyens Hjemmebakeri
 4  Gudbrandsdal Krigsminnesamling
 5  Versthuset Sinclair
 G  «Odelsgut og fantefølge» Kunststopp

 6  Ødegaarden Bakeri og Konditori
 7  Peer Gynt
 F  «Markører for midlertidige samtaler» Kunststopp

 8  Fron Badeland
 9  Harpefoss Hotell
10  Sygard Grytting
 E  «Oktagon» Kunststopp 
 D  «Flokk» Kunststopp
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Gudbrandsdalsvegen

Besøk våre 
G-rosemedlemmer!
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 A

 B

11  Sør-Fron Kyrkje
12  J. Tveit Smie
13  Dale-Gudbrands Gard
 C  «Krysningsspor» Kunststopp

14  Doblougs Bryggeri
15  Landsbyen Ringebu
16  Annis Pølsemakeri
17  Ringebu Prestegard
18  Ringebu Stavkyrkje
 B  «Dragen» Kunststopp

19  Bonden Sylte
 A  «Mammut» Kunststopp
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Gudbrandsdalsvegen

Meld deg på vårt nyhetsbrev 
og få de beste tilbudene 

rett i innboksen!

 www.gvegen.no

Scann QR koden og
se mer på facebook. 

Turistinformasjon Ringebu skysstasjon

Åpent: Mandag-fredag kl. 08:00 – 15:30

Adresse: Gudbrandsdalsvegen 2026, 2630 Ringebu
Telefon: 612 84 700
E-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no


