Fantastisk

sommer som vinter
Syndin Panorama ligger i Vestre Slidre kommune i Valdres,
nærmere bestemt i området Midtre Syndin – et gammelt
stølsområde på snaufjellet – over 1000 moh.

Hyttefeltet Syndin Panorama har tomtene med høyest beliggenhet på
Midtre Syndin. Alle tomter ligger i hellende terreng og leveres med
vei, strøm og avløpssystem. Det er vinterbrøytet vei og gode servicetilbud. Samtlige tomter har fantastisk utsyn mot Jotunheimen i vest,
Grønsennknippa i øst og Gilafjellet rett imot. Utsikten er like fantastisk
sommer som vinter, vår som høst.
Området er et familievennlig helårs turistområde hvor forholdene er
godt tilrettelagt for fiske, fotturer, sykling, skiturer og andre friluftsaktiviteter.
På Syndin finner du fremdeles støler som er i tradisjonell drift med
melkeproduksjon.

Aktiviteter
Syndin byr på mange spennende
aktiviteter til alle årstider.

Ski
Syndin er kjent for sine mange og lange skitraseer, midt i et av
Norges flotteste fjellandskap. Skiløypene kjøres opp hyppig, så
du kan derfor til enhver tid nyte frisk fjelluft fra skiløypa. Er du
av typen som liker å gå på ski utenfor preparerte løyper, er det
selvsagt også mulig.
Det går tre skiløyper gjennom hyttefeltet, en i midten og en på
hver side. Med ca. 175 snødager i året er skimulighetene gode.
Kiting
Syndin er blant Norges flotteste områder for kiting, sommer som
vinter. Det åpne terrenget gir jevn og stabil vind.
Sykkel
Syndin og omegn er blant Norges beste fjellområder for sykling.
Her finner du utallige sykkelveier for enhver smak, både rolige
stølsveier og mer utfordrende sykkelstier. Sykkelturen kan også
kombineres med stølsbesøk og andre friluftsaktiviteter. Området
er også en del av «Mjølkevegen», som er en sykkelrute som går
fra Vinstra i Gudbrandsdalen til Gol i Hallingdal. Det er ca. 250 km
med sykkelstier/-veier i nærområdet. Området er også vertskap
for store deler av Valdresrittet og Tour of Valdres.
Padling
Med sine mange store og små vann er det gode muligheter for
både dagsturer og overnattingsturer i telt med kajakk og kano.
Bading
Midtre Syndin er grunt og blir fort varmt og godt å bade i
sommerstid. Det er mange fine langgrunne badeplasser for barn
rundt om hele vannet, de fleste av dem har lett adkomst med bil,
sykkel og til fots.

Fjelltur
Området byr på en rekke turstier og veier som innbyr til både
korte og lengre vandreturer. Turstiene er godt merket.
Fiske
Vestre Slidre kommune har mange gode fiskevann med god
adkomstvei. Alle vann i Vestre Slidre byr på gode fiskemuligheter,
både fra båt og fra land. De fleste av vannene er relativt grunne,
noe som også gjør fluefiske gunstig. Stangfiske er gratis for alle
under 21 år. Du kan fiske etter ørret og abbor i totalt 20 vann og
10 elver med et felles allmenningskort. Fiskekort kan kjøpes på
lokale butikker og fjellstuer.
Jakt
Vestre Slidre statsallmenning selger jaktkort for rype, hare og
skogsfugl, gå til www.vestre-slidre-fjellstyre.no for mer info.
Festivaler
Valdres er kjent for sine mange festivaler, og Syndin er et godt
utgangspunkt for deg som ønsker å kombinere festival- og hytteliv. Blant annet Rakfiskfestivalen, Vinjerock, Trollrock og Jørn
Hilme-stemnet avholdes i nærheten.

Når du trenger elektriker

EL-FAG A.S

Tlf. 61 36 66 20 • www.el-fag-as.no
Døgnvakt 952 88 999

Tlf. 613 64 400 • www.ryfossbetong.no

MØBELHUSET
med
ekstra service

STORT UTVALG - GODE PRISER

Med 3000 m2 salgslokaler er vi definitivt den
største møbel- og interiørbutikken i vårt
område. Vi kommer gjerne ut til deg for å lage
gode planløsninger.
MØBELHUSET AS
Utover Bohus` store sortiment, fører vi et
Valdres Storsenter, LEIRA – TLF. 61 36 22 55
tilleggs-sortiment rettet spesielt mot
hyttemarkedet.
ÅPNINGSTIDER: Valdres Storsenter, Leira 10-20 (18)

Velkommen til Vang Rør - din VB-rørlegger i Valdres!
Vår fremste oppgave er å gjøre jobben akkurat slik du vil ha det, med det utseendet
og med det prikkfrie grunnarbeidet du fortjener!

Hensåsvegen 289, 2975 Vang i Valdres
Tlf. 995 22 222 - vang.ror@start.no
www.vangror.vb.no

Alt i HVITEVARER!

Vang Rør

Jotun Bygg AS
Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres
geir@jotun-bygg.no
996 90 630

bygg og tømrertjenester
Forhandler av Blåkläder

Velkommen til oss!

1500 m 2 med møbler fra inn og utland. Personlig service
utkjøring og montering etter avtale. Prøv oss, tror du vil bli fornøyd.

Bakken & Bakken AS

Mob. 976 30 311

Skrautvålsvegen 33,2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00 - post.fagernes@mobelringen.no
Åpningstider: 10-19 - lør. 1016

RØN VVS AS
RØRLEGGERMESTER TORGEIR HEGGE

• Alt i vann, varme
og sanitær
• Vi er behjelpelig med

Røn Butikksenter, Lundeskogen 9, 2960 Røn

utslippstillatelse

Tlf. 61 34 44 15

Mobil 95 25 80 11 • Mobil 95 81 68 99
E-post: ronvvs@online.no

• Vi utfører gravearbeid

Lokal rørlegger

og
Rørleggermester Gunnar Hovda • Industrivegen 41, 2973 Ryfoss
Telefon 48 12 79 03 • E-post: post@valdresvvs.no

Sanitær, varme og avløpsløsninger. Behjelpelig med søknader.
Ingen fordyrende mellomledd på våre leveranser.

s

Mesteren
kommer selv!

Rørlegger med nettbutikk:
www.rorkjop.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 104322 • www.jsnorge.no

Vi har samarbeidspartnere som kan komme med gode tilbud på nøkkelferdig hytte
tilpasset våre tomter. En slik løsning vil gi deg full kontroll på kostnadene hele veien
og du kan flytte inn i hytten din uten store overraskelser hverken på pris eller interiør.

• Concept: JS Media Tools A/S • 102821 • www.jsnorge.no

Ole Jørgen Magistad
Tlf: 913 53 000
Ole.jorgen.magistad@lomenauto.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 102821 • www.jsnorge.no

Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
gullik@riste.no
www.syndinpanorama.no

