Overhalla

Koltønnhytta
160 MOH

6 KM

120 M

<2 T.

TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Koltjønnhytta i Overhalla er et populært turmål hele året rundt. Dette er en lett tur som passer bra for
barnefamilier. På Koltjønnhytta er det åpent for kaffe/vaffelsalg noen søndager i året. Bålplassen ved Koltjønna
kan brukes av alle besøkende. 3 km en vei fra start ved Reinbjør og 3,6 km fra Berg. De som ønsker en lengre tur
på fjellet kan gå videre opp til Liasetran og fjellet Liakammen 560 moh, ca. 8 km fra start. Middels krevende. Store
deler av denne turen er kloppet. Gapahuk. Obs! Sau i området. Vis hensyn.
Koltjønnhytta is a popular place to visit all year around. This is an easy walk suitable for families with children. The
cabin is open with volunteers selling coffee/waffles a few Sundays each year. The campfire site at Koltjønna can be
utilised by all visitors. 3 km each way from Reinbjør and 3,6 km each way from Berg. If you want a longer hike you
can follow the signposted trails to Liasetran and Liakammen 560 masl, approx. 8 km one way. Please note - sheep
in the area.
ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra Namsos kjører du østover på Fv17 og tar av til venstre mot Skage på Fv437. Ta av ved skiltet avkjørsel ved
Reinbjør og kjør til enden av veien for parkeringsplass. Du kan også kjøre 1 km lengre ned Fv 437 og ta av til Berg.
Kjør til stor parkeringsplass.
Drive east on FV17 from Namsos. Turn left towards Skage on FV437. Follow signs to Reinbjør and drive to the end
of the road to park. You can also drive 1 km longer on FV437 and drive towards a large parking
area in Berg.
OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Overhalla varesenter/shopping centre (9km), Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 15 km), Namsen Salmon & Train
Experience (nste.no, 16 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/

