
M/B Bitihorn til Torfinsbu - gå tilbake  

Beskrivelse: 
Turen starter med en flott båttur på 45 min. til DNT hytta Torfinsbu 

(selvbetjent). Ta så merket sti tilbake langs land. Du passerer den vakre 

Hestevollen. Turen går videre over elva Breilaupa mot Bygdisheim og 

kjerrevegen tilbake til Bygdin. 

 

På Hestvollen henger noen gamle hestesko på veggen - noen med brodder 

med kryss. De er fra da tyske og østeriske alpejegere lå og trente her i 

1942 – 1943. I området nord for innsjøen Bygdin har Vågå tamreinlag sitt 

sommerbeite for rein. På varme sommerdager søker de gjerne opp mot 

breene og står der om dagen for å kjøle seg ned og unngå innsekter. 

 

Dette er en lett og grei fottur, men har noen litt våte partier ved mye 

nedbør – da kan du regne med å bli våt på beina. Ullsokker anbefales. 
 

Praktisk info: 
Du kan starte med M/B Bitihorn to ganger om dagen. Kl. 09.05 og 13.30. 

Billetter bør kjøpes på nettsiden for å sikre plass, eller om bord. 

I høysesong anbefales (samt ellers grupper på over 10 pers) for sikkerhets 

skyld å forhåndsbestille billetter på www.nor-way.no, fra Bygdin Brygge til 

Torfinsbu.  

 

Fotturen tar 3-4 timer.  

Ta med godt fottøy, kart og matpakke/termos.  

Ta også gjerne med boka Fjellflora da det er et interessant planteliv langs 

nordsiden av innsjøen Bygdin. 
 

 

OMRÅDE: Bygdin 

TURTYPE: Båttur, Fottur 

PASSER FOR: Voksne og barn 

SESONG: Juni – september  

LENGDE: 13.4 km fottur 

VARIGHET: 4 -6 timer 

GRADERING: Lett - Middels 

  

NYTTIGE LENKER: 

www.ut.no  

 
(Klikk på kartet for å se ruten på 

norgeskart.no)  
 

VEIBESKRIVELSE: 

 

Hotellet på Google Maps 

 

Ta båt fra kaien ved hotellet, obs. 

angående når M/B Bitihorn 

starter i juni, slutter i september. 

Se rutetider og kjøp billetter via 

www.nor-way.no, fra Bygdin 

Brygge til Torfinsbu. 

  

  
 

Foto: Kari Merete Horne, ut.no 

nb: kartet er ikke i korrekt målestokk 

BYGDIN HØIFIELDSHOTEL - BOOKING@BYGDIN.COM - WWW.BYGDIN.COM - TLF: 61 34 14 00 

 

nb: kartet er ikke i korrekt målestokk 

http://www.nor-way.no/
http://www.ut.no/
https://goo.gl/maps/eyZRDVxinXT2
http://www.nor-way.no/
https://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1015&zoom=11&lat=6818383.95&lon=163142.61&sok=bygdin&drawing=9406dea1541c2da255ff939ffc2f01caa1c84aeb
mailto:BOOKING@BYGDIN.COM
http://www.bygdin.com/

