Fiske

Saksgård camping, Haltdalen
Laksecamp. Utleiehus og hytter. Tlf. 938 40 453.
Saga Camping, Haltdalen
Campingplass. Tlf. 479 03 316.
Tronstad Kro, Haltdalen
Åpent tir–søn 12.00–22.00
Tlf. 463 66 319
Gammelgården og Haltdalen nye stavkirke
Servering og omvisninger. Åpent tir–lør kl. 11.00–16.00. fra 25. juni til og med
10. august. Åpen stavkirke. Lapwingutstilling og Armfeldtutstilling åpen tir–lør kl.
11.00–16.00, ingen guiding. Tlf. 916 67 278, www.stavkirka.no
Nordpå Fjellhotell, Aunegrenda
Overnatting. Utleie av hytte.
Drop-in, ring eller send e-post for bestilling. Tlf. 974 81 810.
nordpaa@nordpaa.as - www.nordpaa.as. Facebook: Nordpå.
Eidet rasteplass, Ålen
Turistinformasjon og kiosk. Åpent 29.06–11.08 kl. 10.00–17.00.
Tlf. 913 38 298.
Visit Hessdalen
Opplevelser i Hessdalen. Guidede turer til fots, sykkel eller på
hesteryggen. UFO-safari etter Hessdalsfenomenet, UFO-camp,
overnatting i lavvo mm. Kontakt for mer informasjon og bestilling.
Tlf. 400 06 717, post@visithessdalen.no - www.visithessdalen.no
Bekken Gård, Hessdalen
Fjellridning med islandshest.
Tlf. 939 60 135 - www.bekken-gaard.no
Elgsjømoen seter, Hessdalen
Setermat. Åpent hver søndag 14.07–01.09 kl. 12.00–18.00.
Tlf. 976 94 465.
Midtnorsk jakt- og skytesimulator, Ålen
Her kan du trene med hagle og rifle i verdens beste jaktsimulator.
Ta kontakt for informasjon eller bestilling. Tlf. 995 93 406.
www.jaktsim.no Facebook: Midtnorsk jakt- og skytesimulator.
Meltems Restaurant & Pizzeria, Ålen
Åpent tir–fre 15.00–22.00, lør 14.00–22.00
og søn 13.00–21.00. Tlf. 72 41 65 59.
Ålen bygdemuseum
Ligger i lia på vestsiden av Ålen sentrum. Avkjørsel ved Cirkle K.
Ålen bygdemuseum består av mange interessante bygninger, gårdsredskap m.m. Langlandsstuggu anbefales et besøk for å få noe om
historien til den kjente klokkemakeren Børre Hansen Langland.
Bygdemuseet er åpent, med muligheter for omvisning,
hver torsdag i uke 27–31 fra kl. 15.00–19.00.
Ålen skisenter
Overnatting:
Bestill på tlf. 419 06 599, post@aalenskisenter.no
Selskaps- og møtelokaler:
Bestill på tlf. 419 06 599, stuggu@aalenskisenter.no
Besøk vår hjemmeside www.aalenskisenter.no
Novola Hyttegrend, Ålen
Hytteutleie og salg av hytter og tomter.
Tlf. 72 41 77 00 - www.hyttegrenda.no
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ÅLENTORGET
Mangfoldig butikksenter i hjertet av Ålen. Minibank. Solarium.
Anettes Frisør
Frisørsalong. Åpent man og tor 10.00–19.00, ons 10.00–16.30, fre 10.00–16.00. Tlf. 901 29 550.
Atelier Fjellpryd avd. Ålen. Blomster og interiør.
Åpent man 12.00–16.30, tir: etter behov/avtale, ons–fre 10.00–16.00, lør 10.00–14.00.
Tlf.: 918 78 080.
Kaffekråa n
Kafé, selskapslokale og catering. Åpent man–fre 10.00–16.30, lør 10.00–15.00.
Søndagsåpent i juli kl. 13.00–17.00.
Tlf. 72 41 54 80 – www.kaffekraa.no
Sparebank 1 SMN
Åpent fre 09.00–15.30. Tlf. 07300 – www.smn.no – www.roros@smn.no
Lille Hawaii Solstudio
To moderne solarium i 2. etg. på Ålentorget.
Tlf.: 473 71 412 . Betaling med SOL app. Åpent man–lør 08.00–23.00.
Coop Marked Haltdalen
Dagligvare, Post i butikk, Postnord, Rikstoto, Tipping, fiskekort,
enkel kafé. Minibank. Åpent man–fre 08.00–21.00, lør 09.00–18-00.
Tlf. 404 47 347. haltdalen.marked@coop.no
Coop Marked Ålen
Dagligvarer, blomster, gaveartikler, fiskekort m.m. Egen ferskvaredisk
med varmmat. Post i butikk / Tipping / Rikstoto. Åpent man–fre
07.00–22.00, lør 08.00–20.00. Tlf. 72 40 51 50.
Coop Byggmix Ålen
Byggevarer, trelast, jakt- og fiskekort. Åpent man–fre 07.00–20.00,
lør 09.00–18.00. Tlf. 404 47 342.
Circle K Ålen
Bensinstasjon. Åpent man–fre 07.00–21.00, lør 09.00–20.00,
søn 09.00–21.00. Tlf. 72 41 52 45.
Skogås salg & service
Hjulskift / Salg av dekk og felg / Dekkhotell / Dekkreparasjoner.
Tlf. 458 51 740.
Sommerkiosk, Hessdalen
Sommerkiosk. Åpent 13.00–18.00 uke 28 – 33. Tlf. 400 06 717.
Ålen Dyreklinikk
Utsalg av hundefor, kattefor, etc. Åpent hverdager 9.00–10.00,
og etter avtale. Tlf. 480 59 330.
Severdigheter
• Gammelgården med stavkirke og utstillinger, Haltdalen.
• Hyttfossen v/Eidet med gammelbrua og malmplassen.
Turistinfo
• Gammelgården, Haltdalen. Åpent 25.06–10.08 kl. 11.00–16.00.
• Eidet rasteplass, Ålen. Åpent 29.06–11.08 kl. 10.00–17.00.
Jakt- og fiskekort
• Coop Haltdalen og Coop Ålen
• Haltdalen og Ålen fjellstyrer tlf. 72 41 55 77
• Circle K Ålen
• Gjennom www.inatur.no
Aktuelle telefonnummer
• Politi tlf. 02800
• Lege tlf. 72 41 76 60 / 116 117
• Tannlege tlf. 74 17 47 77
• Veterinærvakt tlf. 88 02 30 75 / Ålen Dyreklinikk 480 59 330
• Bilberging tlf. 951 46 246
• Holtålen kommune tlf. 72 41 76 00 www.holtalen.kommune.no
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Sommeren 2019

I nær tilknyttning til prestegården finner du også Haltdalen nye stavkirke. Dette er en kopi av Haltdalen
stavkirke fra ca. 1170, som i dag står på Trøndelag folkemuseum Sverresborg. I 2004 ble stavkirka vigslet av
biskop Finn Wagle, og den utrolige akustikken og stemningen gir muligheter for store musikalske, kulturelle og
åndelige opplevelser. Gammelgården er åpen for publikum med turistinformasjon, husflidsutsalg, et besøk på
antikvariatet og kaffesalg tir–lør kl. 11.00–16.00 fra 25. juni til og med 10. august.
Det finnes også interessante utstillinger her. I 2018 er det laget en helt ny og
permanent Armfeldtutstilling. Den beskriver historien til General Armfeldt og hans
soldaters ferd gjennom kommunen og møtet med lokalbefolkningen. Operasjon
Lapwing var en sabotasjeaksjon med Rørosbanen som mål under 2. verdenskrig.
Lapwingutstillinga gir et bilde av sabotørenes hverdag, arbeidet de utførte og konsekvensene for okkupasjonsmakten og sivilbefolkningen. Utstillinga om Det Holtaalske
Skieløbercompagnie viser bekledning og utstyr, og forteller historien om Compagniet
som ble opprettet omkring 1717 for å sikre grensen mot Sverige. Utstillingene er åpent
tir–lør kl. 11.00–16.00 fra 25. juni til og med 10. august. Ingen guiding.
Gammelgården, Haltdalens første prestegård, ble bygd på begynnelsen av
1700-tallet. Små og store hendelser preger Gammelgårdens historie. General
Armfeldt og hans karolinere overnattet her julenatta 1718. Kong Oscar II og
dronning Sofie gjestet stedet etter at de var kronet i Nidarosdomen i 1873.
Og i 2012 fikk Kong Harald servert lunsj i Gammelgården i forbindelse med
sitt besøk i Holtålen. I Gammelgården er også den gamle urtehagen satt i stand.
Den har fått form som en renessansehage som var vanlig midt på 1700-tallet,
og består av vekster som fantes i prestegårdshager.

GAMMELGÅRDEN OG
HALTDALEN NYE STAVKIRKE
Holtålen kommunens 1000-årssted:
I Holtålen kan du fiske i stille fjellvann, lokke
fram storlaksen, erobre vidstrakte fjellområder
til fots eller oppsøke livlige kulturarrangement.
Vi vet du vil sette pris på vakre omgivelser, god
mat og trivelig vertskap.

Friluftsliv

Kommunen vår preges av familievennlig og variert terreng. Forollhogna nasjonalpark er et urørt høyfjellsområde omgitt av et levende
setermiljø, og har en stor villreinstamme. I fjella finnes utallige vatn,
omkransa av skog, vidde og stillhet. Gjennom kommunen renner
Gaula, ei av Norges beste lakseelver.

Hessdalsfenomenet

Midtnorsk jakt- og skytesimulator

Siden begynnelsen av 1980-tallet har man kunnet se store, fargesprakende lys på himmelen over Hessdalen. Dette har tiltrukket seg skuelystne fra hele verden. Fenomenet er fortsatt en gåte, men man mener
at et eventuelt svar kan gi oss ny viten om vår verden. Så hvem vet – hvis
du besøker Hessdalen, blir du kanskje en av de heldige som får oppleve
mysteriet. På den nye infoplassen på Hessdalskjølen får man spennende
informasjon om Hessdalsfenomenet spesielt og Hessdalen generelt.

Her finner du verdens beste jaktsimulator! Det kan skytes med hagle
eller rifle, og du kan låne våpen eller ta med eget. Alle skudd kan
analyseres og sees på skjerm, og du kan følge våpenets bevegelse før
og under skuddøyeblikket. Det kan skytes på leirduer og ryper med
hagle, eller blink, løpende elg, villsvin og bjørn med rifle. Det kan
også legges inn vegetasjon, viltets fart og skytevinkler etter eget ønske.
Simulatoren ligger på Mosletta i Ålen, helt inntil Fv. 30. For informasjon eller bestilling, kontakt tlf. 995 93 406. www.jaktsim.no Facebook: Midtnorsk jakt- og skytesimulator.

Kulturminner

Gammel gruvedrift preger mange av kulturminnene våre. Her kan du høre
«historien kviskre», som Johan Falkberget skrev det. Nede ved Hyttfossen
(ved Eidet rasteplass) ligger ruiner etter ei gammel smeltehytte, Dragås hytte.
500 meter lenger oppover elva ligger restene av de store smelteovnene ved
Eidet smeltehytte, den best bevarte av sitt slag i Nord-Europa. Eidet smeltehytte
sto for en vesentlig del av produksjonen innen Røros Kobberverks circumferens.
Smeltehytta ble nedlagt på grunn av rasjonalisering og ny teknologi.

Hva skjer?

For arrangement i Holtålen, se «Hva skjer» på Holtålen kommunes
hjemmeside www.holtalen.kommune.no eller Destinasjon Røros sin
kalender www.roros.no

Eidet rasteplass

Ved Eidet bru ved Fv 30 kan du stoppe ved Trøndelags kanskje fineste
rasteplass. Her er det nydelig utsikt mot Hyttfossen, og du kan gå helt
ned til elva og beskue fossen derfra. Her finnes også turistinformasjon
og kiosk med håndarbeid og «lopper» i tillegg til ordinære kioskvarer.
Åpent 29.06–11.08 kl. 10.00–17.00.

Trimposter

Ålen IL: trimposter, turorientering og sykkeltrim: www.alenil.no
Haltdalen IL: trimposter: www.haltdalenil.no
OK Fjell: Fjell-trim og turorientering: www.okfjell.no
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