Pro turistu, pohybujícího se v našem středoevropském regionu je návštěva Norska
velkým zážitkem s množstvím vjemů, které se mu nesmazatelně vryjí do paměti a stále
jej budou lákat k dalším návštěvám této kouzelné krajiny. Norská krajina, jakož
samosebou i celá Skandinávie je přírodním fenoménem, který stojí za to spatřit a
vychutnat si jej. Nekonečně širá hornatá oblast, v níž se střídají hluboké zelené lesy, plné
různobarevných lišejníků, hub a lesních plodů až oči přecházejí, s pásy náhorních plošin,
zformovaných ledovci doby ledové, plných slatin a vřesovišť posetých koberci mechů,
lišejníků, keřů či zakrslých osik a bříz. Nepřehlédnutelným prvkem, typickým pro norskou
krajinu je voda, přítomná zcela všude v rozličných podobách. Ať jsou to již podmáčené
planiny, nesčetné pramínky, potůčky i dravé horské řeky a hřmící vodopády, či malebná
jezera všech možných velikostí.

Snad nejznámějším národním
parkem v Norsku, který je
zároveň nejpopulárnější
turistickou oblastí v zemi je
Jotunheimen, který je do
češtiny překládán jako
„Domov obrů“, což
v podstatě velice dobře
vystihuje ráz tohoto území.
Panoramatu velice rozmanité
krajiny plné ledovců,
jezernatých plošin,
hlubokých údolí i skalnatých
roklí, prudkých říček i
vodopádů vévodí na rozloze
3500 čtverečních kilometrů
stovky vrcholů, z nichž více
než 250 převyšuje nadmořskou výšku 1800 metrů. Nejvyšším z nich je Galdhøpiggen – 2469
m.n.m, který je současně i „střechou“ severní Evropy.

Vodní bránu do Národního parku Jotunheimen tvoří rozlehlé jezero Gjende, sevřené mezi
vysokými skalními stěnami východní části pohoří. Pravidelná lodní doprava zajišťuje pro
turisty spojení do centra národního parku, buď k horskému hostinci Memurubu, ležícímu ve
svahu pod horským hřebenem v ústí doliny Memurudalen a nebo k horské chatě Gjendebu
na jeho západním břehu.

Doporučená mapa :
vydavatelství
STATENS KARTVERK NORGE 1: 50 000
Kartpakke 4 Jotunheimen

Lodní spojení Gjendesheim – horský hostinec Memurubu 80,-NOK
Ubytování noclehárna Memurubu 165,-NOK
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