Bedringens veg og Strandpromenaden

Valldal sentrum/Sylte, Norddal kommune
De�e er to ﬂo�e turar som begge har utgangspunkt i Valldal sentrum (Sylte) og som godt kan kombinerast.
Turskildring
Med rullestol, barnevogn eller saman med barn tilrår vi å gå tur/retur same vegen. Om ein brukar bilvegane
i sentrum kan de�e blir ein rundtur, men med manglande fortau ﬂeire stader er ikkje vegane lagt til re�e
for gåande.
Ved turistinformasjonen/småbåt-hamna er det heilårsope betalingstoale�.
Frå parkeringa eller busshaldeplassen går ein over Muri bru. E�er brua kan du velje å gå «Bedringens veg»
oppover langs elva eller «Strandpromenaden» nedover langs elveosen og bortover langs sjøkanten.
«Bedringens veg» er ein ca. 1 km lang tur på fast underlag i relativt slakt terreng langs elva Valldøla. Tur/
retur er om lag 2 km. Nærleiken til elva med rennande vatn dominerer turopplevinga. Elva er ikkje regulert
og vassføringa vil variere e�er årstidene og nedbør/snøsmelting. Elva er og lakseførande. «Bedringens veg»
fekk i 2014 status som helseløype, og det vart se� ut benkar med stø�e frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
«Strandpromenaden» er ein ca. 500 meter lang asfaltert gangveg mellom Muritunet og brua langs sjøkanten. Frå elveosen har ein god utsikt mot «Sylteormen» som er eit synleg spor frå Heilag Olav når han reiste
gjennom Valldal i 1029. Sylteormen er markert med geologisymbolet i kartet. Ved vestenden av Strandpromenaden er det ein leikeplass for dei minste barna. Li� lenger vest ligg ei ﬁn naustrekke og �øre med
badeplass.
Historie
Det er ﬂeire fornminne i Valldal – nokre av dei er merka med fornminnesymbolet R i kartet. Tre gravhaugar
er synlege på turstien over skulen.
Sør på den eine gravhaugen står Olavsstø�a, ein bautastein med jarnkors på toppen, som er se� opp til
minne om Heilag-Olav. Vi vil også anbefale turen til Olavskjelda ved Gudbrandsjuvet. (Ikke tilpassa rullestolbrukarar.)

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2015, med a�erhald om nyare endringar.
Turkorta til frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgi� med stø�e frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Frilu�srådenes Landsforbund
Turtips: www.frilu�sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no
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