Heading:
Gamlestølen i Valdres sett av millioner TV‐seere verden over.

Ingress
I Norge sendes to av programmene om lokalmat og den praktfulle naturen på Gamlestølen i Valdres
på TV2 nyttårsaften og 1. Nyttårsdag – ”En bit av Norge”, som serien heter her hjemme. I utlandet
har programmene blitt sendt siden mai 2014.

Fjelleventyret
Gamlestølen ligger i Etnedal kommune i Valdres, og er kanskje det siste hytteområdet som har
beholdt sin sjel og sin praktfulle natur. ‐ Ja, det er et fjelleventyr, forteller grunneier Kjell Bergum. ‐ Vi
bygger hyttene i pakt med naturen og terrenget. Vi tror på å spille på naturens premisser og legger
hyttene i små grender – slik skaper vi et ekte fjelleventyr!

Skiløyper
Skiløypene er et kapittel for seg med over 300 kilometer med løyper i svært varierende og
naturskjønne omgivelser. Dette er løyper som får mange til å sperre øyene opp. Norges beste, sier
dagens hytteeiere og besøkende. Ved fjellstua, som er et naturlig samlingspunkt, har Gamlestølen et
alpinanlegg, utleiehytter, besøksgård og flere aktiviteter.

Tina Nordstrøm ønsker velkommen
Programmene som blir sendt nå viser Gamlestølen og fjellet i sommerdrakt og handler om all den
deilige lokalmaten som finnes i området og som du kan få servert på Gamlestølen. Rundt
Gamlestølen er det over 100 fiskevann med feit fjellørret og jaktterreng med rettigheter. Vi har også
egen gardsis‐produksjon – «Gards‐Is frå Valdres».
Gamlestølen ligger inntil Norges siste nasjonalpark, Langsua. Et praktområde med stier og topper
som lett kan nås og i et terreng som passer for alle. Tina tar deg med inn i dette fjelleventyrriket,
hvor du kan se rett inn i Jotunheimen nasjonalpark. Her viser hun deg turmat med lokalt tilsnitt og
idéer til deilig mat du kan lage på hytta.

Helårs destinasjon
Gamlestølen er en fjelldestinasjon i utvikling. Du er velkommen til å oppleve den gjennom å leie en
av utleiehyttene våre. Drømmer du om egen hytte, er mulighetene mange – enten du drømmer om
en snaufjellstomt eller en hytte i en lun skogteig. Vi har hyttetomter i alle prisklasser!

‐ Noe av fjelleventyrdrømmen kan oppleves på TV2. Du kan fortsette drømmen på
www.gamlestolen.no, avslutter Bergum.
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