
Middagsbuffet NOK 299,-

Fra 18. juni til 16. oktober

Priser Sommer 2022

Måltider Sommer 2022
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Enkeltrom 795 590

2-personer
i samme rom

1040 790

Ekstra voksen
i samme rom

230 215

Ekstra barn 5-14
i samme rom

230 215

 » Alle priser per nat i NOK inklusiv sengetøy og slut rengjøring.
 » Balkong og Gausta utsikt tillegg: 150 NOK 

Fra 18. juni – 16. oktober serverer vi frokostbuffet med selv gjort matpakke og 

middagsbuffet på Kvitåvatn Fjellstue.

Middagen er en tre-retters buffet med suppe, hovedrett, salatbuffet og des-

sert. Frokostbuffeten er åpen kl. 8:00 – 9:30 og middagsbuffeten er åpen kl. 

18:00 til 19:30. Om du ønsker vegetarmat eller har matallergi, så vil vi be deg om 

å nevne det i reservasjonen, så vi kan ta hensyn til det. Reservasjon før kl. 10:30 

på +47 350 92 040 er nødvendig. Det er ikke mulig å reservere et bord.

Forskjellige typer brus, øl og vin kan kjøpes i resepsjonen. 

Du finner oss her
Kjør ut av byen mot øst – drej fra til høyre ret utenfor Rjukan 
mot Gaustatoppen. Kør ca. 7 km opp, ta til venstre mot Kvitå-
vatn. Kjør ca. 4 km, da ligger vi på høyre side med flott utsikt mot 
Gaustatoppen.

GPS-koordinater: N59,87958 – E8,73820

Velkommen til et storslått og dramatisk fjellterreng, 948 m over 
havet. Unik beliggenhet med utsikt til Gaustatoppen.

På Kvitåvatn Fjellstue er det en hyggelig, uformell og avslappet 
stemning. Bo mulighetene er svært fleksible og dekker de fleste 
ønsker.

Kvitåvatn Fjellstue • www.kvitaavatn.no
Kvitåvatnvegen 398 • NO-3660 Rjukan

Tel.: (+47) 350 92 040 • kvitaavatn@kvitaavatn.no

Kvitåvatn
Fjellstue 

Enkelt måltider Voksen Barn

Middagsbuffet:
suppe, hovedrett, salat-
buffet og dessert 

299 169

Frokost 135 85

Selv gjort matpakke 75 75

Kaffe/te i termosflaske 40 40

Kvitåvatn 
Fjellstue
Gaustatoppen



Kvitåvatn Fjellstue 
Vi har forskjellige typer familierom/hytter, utstyrt med hems og med plass til fem 

personer. Velg f.eks. mellom et romslig rom med utsikt og bad/toalett eller en 

tradisjonell historisk laftehytte med mye personlighet og sjarm. Hunder kan med-

bringes, vi henviser til bestemte rom/hytter. Flere opplysninger: www.kvitåvatn.no

Fellesrom

Flotte peisestuer med panoramautsikt til Gaustatoppen, lekerom, TV-rom, sauna, 

resepsjon og kiosk, konferanserom, gratis Wi-Fi.

Måltider

I høysesongen er det mulig å kjøpe med pensjon. Du kan også bestille enkelte 

måltider på Fjellstuen. Enkelte måltider bestilles i forveien. Pensjon inneholder: 

frokostbuffet m. selv gjort matpakke, middagsbuffet m. suppe, hovedrett, dessert 

og salatbuffet. Fri saft, kaffe og te.

Felles kjøkken

Du har gratis adgang til to velutstyrte felleskjøkken med plass til 24 og 50 personer. 

Våre gjester gir disse mye ros og kaller de blant de beste i sitt slag. Grill til fri bruk. 

Gaustatoppen
1883 moh. Bestig Sør-Norges 

høyeste fjell. Oppstigningen start-

er bare 8 km fra fjellstua. Beregn 

4–5 timer, servering på toppen. 

Går du direkte fra Fjellstuen så er 

det en god dagstur. Eller du kan ta 

kabelbanen inni fjellet. 

Se mer om priser og tider på: 

www.gaustabanen.no

Rjukan, museer og opplevelser
Rjukan by ligger nede i dalen, 16 km fra fjellstuen. Her er både bygdemuseum, 

svømmehall og turistkontor. Et besøk på museet i det gamle kraftverket, Vemork, 

noen kilometer vest for byen er et must, hvor man bl.a. kan høre om tyskenes 

mislykket forsøk på å eksportere tungtvann til atombomber under 2. verdenskrig. 

Man kan også ta taubanen fra Krosso opp på høyfjellet til skjenkestedet 

Gvepseborg. Herfra er det T-merkede stier, f.eks. inn til den nye Hellberghytta inne 

på Hardangervidda. Denne turen er ”lett” å gå og gir et godt inntrykk av Europas 

største fjellplatå.

Fantastiske fotturer
Skipsfjell rundt: 1.5–2 timer

Dette er en fin rundtur som passer fint 

som en liten ettermiddagstur.

Ørnenipa: 3–4 timer

Med sine 1333 moh. er Ørnenipa litt 

undervurdert hos ”topp-samlere”, men 

utsikten herfra er faktisk helt fantastisk.

Toreskyrkja: 4–5 timer

Toreskyrkja ligger i Heddersfjell, fjellet 

du ser mellom Gaustatoppen og fjell-

stuen. 

Fjellkart selges på fjellstuen.

Aktiviteter
Rundt Kvitåvatn er det gode 

muligheter for alle former for 

aktiviteter og sport - f.eks. padel 

tennis, disc golf, fisketurer og mtb. 

Lei en kano eller kajakk på 

fjellstuen og utforsk Kvitåvatn. 

Fjellstuens aktivitets-muligheter 

er kostneslos.


