GRONG

Geitfjelltoppen
872 MOH

15 KM

800 M

6 T.

TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Geitfjelltoppen er et kjent landemerke i Namdalen med flott utsikt i flere retninger. Toppen er 872 m.o.h. og du
kan komme dit fra to utgangspunkt. Går du veien til Geitfjellsenderen, så går eller sykler du på en fin og merket
grusvei, mens du fra Jørem går i terrenget. Det er 7,5 km langs Geitfjellveien og 4,5 km langs sti fra Jørem. Med
nesten 800 m. stigning så blir det mye oppoverbakke, men det får en igjen i utsikt så fort en kommer over
tregrensen. I nærheten ligger områder med grotter, reinroser og flotte skiløyper.
Geitfjelltoppen is 872 masl, with two different starting points. You can either walk or cycle along a signposted gravel
road towards the top, or you can walk in the terrain from Jørem. The hike is 7,5 km one way along the road, and 4,5
km from Jørem. It is a steep walk with 800 m elevation, but with excellent views along the way. In the nearby area
there are several caves, areas with Dryas flowers and cross-country skiing trails.
ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av ved Langnes mot Øysletta. Kjør langs Sørsivegen i ca. 1300 m, ta av til høyre inn på Rostavegen ved
jernbaneovergang og grendehus og kjør ca. 480 m. Sving så til venstre inn på Geitfjellveien og kjør ca. 400m til
parkering. Her starter turen. Du kan også starte fra Jørem.

From E6, turn off at Langnes and drive towards Øysletta. Drive 1300 m along Sørsivegen, then take a right onto
Rostavegen at the railway crossing. Drive 480 m, turn left onto Geitfjellveien and drive another 400 m to the
parking area. Start you trip here. You can also start from Jørem.
OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Grong Skisenter (grong-skisenter.no), Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no),
Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen
(jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong.

