KJØRE TIL ULLSAKER PANORAMA, Ullsakgutua 25, Dokka/Nordre-Land
Dette skiltet står ved Torpa skole rett etter der du svinger mot
SYNNFJELL fra Fv 250 (mellom
Dokka og Vingrom).
Hvordan du kommer dit beskrives
lenger ned.
Kjør en drøy kilometer i retning
Synnfjell - til dette skiltet:

Her svinger du til venstre og kjører over Grønvold bro og opp
noen lange, bratte bakker.
Når det flater ut kommer du til et nytt skilt med Ullsaker (5)
mot høyre.
Da er det 4-5 kilometer igjen. Det går litt oppover langs VestTorparunden. Etter noen kilometer passere veien med en
stor låve rett på høyre side av veien. Deretter går det
oppover i en lang bakke og på toppen av bakken vil du få et
nytt skilt ed Ullsaker. På venstre side er det et rødt skur og
Ullsakgutua svinger svakt mot høyre og oppover.
Er det snø og glatt er det lurt å ha litt fart her :-)
Etter et par hundre meter vil mange GPS’er sende deg til
høyre, men rett fram/venstre er det riktige. I dagslys har du
sett husene lenge. Helt på slutten er det en litt skarp sving
inn mellom Stabburet og Hovedhuset.
VEIVALG FRA OSLO-OMRÅDET:
Du har 2 valg: E6 nordover - eller rv 4.
1. E6 - ved Minnesund har du igjen 2 valg:
1. Fortsett via Hamar (og noe veiarbeid) over Mjøsbrua til Vingrom. Der tar du fv. 250 i retning
Dokka og kommer til Torpa etter ca 28 km.
2. Ta Rv 33 på vestsiden av Mjøsa - til Gjøvik - der du egentlig har 3 valg:
1. Vardalsåsen (fv. 33 mot Fagernes) til Dokka og vei 250 derfra i retning Lillehammer. Fin vei
og mye 80 sone.
2. Vardalsåsen (fv. 33) noen kilometer oppover og gjennom Snertingdal til Fv 250. Denne er fin
om sommeren, men svingene og endel 60 sone.
3. Videre på 33 til Redalen og opp via Snertingdal der. Litt lengre og mindre aktuelt.
2. Rv 4 - ved Jaren nord for Gran har du 2 valg:
1. Følg RV 4 helt til GJØVIK - og du har samme valg som i punkt 1.2. over
2. Sving av på Fv. 34 i retning Fagernes og Dokka. Følg denne langs Randsfjorden til Dokka og
der finner du Fv. 250 rett etter sentrum. Fin på sommertid - og færrest kilometer.
Noen karttjenester vil anbefale Vest-Torpavegen fra Dokka istedet for Fv 250. Kan være en hyggelig
tur, men smalere og mer svingete vei (og mer krevende oppkjøring til husene våre).
Fra Gardermoen kjører vi normalt E16 til Roa og vei 4/34 derfra. Fra Eidsvoll E6 eller Rv33
God tur!

