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...når det du
drømmer om
blir virkelig...

BUDOR
– fra setergrend til turistområde
Budor er et samlingspunkt for gode opplevelser.
Drømmer du om et godt liv på fjellet, skitur i ﬂott natur,
en aketur med barna eller peiskos på fanget til bestefar.
Ja, da er vi klare til å ta godt imot deg!

Drømmen kommer stadig nærmere
Med 1,5 time kjøretid fra Oslo og 1 time fra Gardermoen har Budor
forsterket sin posisjon som et attraktivt utfartssted og hytteområde.
Med ny E6 og raskere kjørevei er hyttedrømmen kommet nærmere.
Budors mange kvaliteter får spillerom og det er med stor iver
vi ser nye muligheter og utvikling i dette området.
Budor byr på seg selv – bokstavelig talt.
Her finner du ro og fornyet energi.
Vi ønsker velkommen!
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Velkommen!
Å ﬁnne roen

Vi ønsker deg velkommen til å søke det gode liv på Budor
- der bakteppet er ro og unike opplevelser.

– Ro er noe sjela trenger stadig påfyll av.
– Budor har et mangfold av dem!

Men i kaotiske hverdager, er ro en sjelden råvare.
– Da er det godt å vite at Budor, ved porten til den vidstrakte
Hedmarksvidda, rommer en uendelighet av den.
– Her ﬁnner du roen.
– Du ﬁnner den i skisporene som smyger seg lydløst over de vinterkledte
myrene som gnistrer i vintersola.
– Du ﬁnner den rundt bålpanna sammen med ivrige unger som holder
grillspyd over ﬂammene.
– Du ﬁnner den langsmed eldgamle seterstier som lokker med
moden blåbær og hemmelige badekulper.
– Du ﬁnner den over en kopp kaﬀe i solveggen på Målia,
mens du kjenner duften av nystekte vaﬂer.
– Du ﬁnner den i lun knitring fra peisen på hytta.
Når nettbrett, mobil og hverdag er satt på pause.
– Du ﬁnner roen på Budor
stedet i mitt hjerte.

VÅR
VISJON
er å utvikle verdier og oppfylle
drømmer. Vi tilstreber alltid
å ha de ﬁneste hyttetomtene,
slik at nettopp du skal få oppfylt
din hyttedrøm.
Ta kontakt med oss for en
prat om hyttedrømmen.
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Skiglede i Norges ﬁneste skiløyper
FAKTA
Budor er et utmerket sted
for langrenn med over 300 km
oppkjørte løyper på Hedmarksvidda.

Du ﬁnner den i skisporene som smyger seg lydløst over de
vinterkledte myrene som gnistrer i vintersola.

I skitrekket på Budor har vi utleie
av langrennsutstyr.
Med våre velpreparerte løyper er det
noe for enhver smak.
Løypene blir hyppig brukt
av alt fra familier
til toppidrettsutøvere.
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Gøy for små og store
Lek i trygge omgivelser er en forutsetning for gode opplevelser.
Kjelkeanlegget er populært, både for små og store.
Heisen tar deg med opp til toppen av bakken.
La deg rive med i spennende aktiviteter i alpinanlegget.

FAKTA
I Budor Skitrekk kan du trygt la barna
boltre seg på ski eller kjelke. Anlegget er et
av få med egen kjelkenedfart, som byr på moro
for alle aldre. Kjelkekjøring på Budor
har lange tradisjoner og har sitt opphav i at
man i gamledager akte på skikjelker fra toppen
av Svaen. Anlegget har også et godt tilpasset
parkanlegg.
Nederst i bakken har vi et koselig,
tilrettelagt område. Her kan hele
familien hygge seg foran grillen eller
rundt akebakken med eget
transportbånd.
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Blåbærstedet
Du ﬁnner det langsmed eldgamle seterstier
som lokker med moden blåbær og
hemmelige badekulper.

FAKTA
Budor ligger med store
naturreservater på hver side. Her vil du
alltid ha god tilgang til uberørt natur som
en kilde for gode opplevelser.
I et tett samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening kan Budor tilby mange
ﬁne turer for store og små.
Her kan vi nevne turmål som Tårnet på Gitvola,
hvor det er en fantastisk utsikt over
Hedmarksvidda.
Eller du kan besøke Korpreiret, som
med sin canyon har den villeste natur
Hedmarksvidda kan by på.
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LØITEN
ALMENNING
Løiten Almenning har sin opprinnelse
langt tilbake i tid. Som mange andre
allmenninger var også Løiten en Kongsallmenning. Det betydde at kongen
eide skogen, men at bøndene hadde
rett til hogst av tømmer til gården,
beite og småviltjakt. Økonomiske nedgangstider medførte at kongen solgte
mange av allmenningene. Løiten Almenning var i privat eierskap i mange
år, men i 1836 ble allmenningen kjøpt
tilbake til bygda fra den daværende
eier, den engelske trelasthandleren John
Henry Pelly. Gjennom Løiten Sogneselskap kjøpte bønder i Løiten tilbake
allmenningen for 3000 speciedaler.
Hensikten var at Løtenbygda selv
skulle forvalte den store eiendommen
som i dag er på 225.000 dekar. Løiten
Almenning eies av i underkant av 600
landbrukseiendommer i Løten.

Øyeblikk
Ro ﬁnner du i øyeblikk som blir til varige minner.
Du ﬁnner den rundt bålpanna sammen med ivrige unger
som holder grillspyd over ﬂammene.
Du ﬁnner den over en kopp kaﬀe i solveggen på Målia,
mens du kjenner duften av nystekte vaﬂer.

Hovedvirksomheten har hele tiden
vært hogst og pleie av skogen, og
Løiten Almenning regnes som en av de
mest veldrevne skogeiendommene på
Østlandet.
Starten for hytteutbygging i Løtenfjellet
var da fabrikkeier Helge Væringsaasen
bygde hytte for sin syke datter Inger på
toppen av Nordhue i 1886-1891. Her
skulle hun få frisk luft og bli kvitt sin
tuberkulose. Senere ble det litt etter litt
bygd hytter på Ruskåsen. Først som
enkle buer der man kunne hvile under
bærsanking og jakt, men senere ble
disse utvidet til hytter. For å skape attraktivitet og aktivitet i området ble
Budor Skitrekk åpnet i 1990. Når interessen for hytter på fjellet steg ble
Svaenlia åpnet i 1997. Budor er 100%
heleid av Løiten Almenning.
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Kveldsro
KOIEDALEN

Her kan du oppleve skogens ro på en
lett tilgjengelig måte. Koiedalen består av en
samling gamle skogskoier, som hver for seg
forteller historien om skogsarbeideren og
livet han levde i koia. I tillegg til koier og gapahuk
er det tilrettelagt med grusede stier der det
finnes både lekeapparater for barna, og sitteplasser for alle. Her kan hele familien
kose seg sammen. Koiene er
nyrenoverte og klare for utleie.
Velkommen til en ny opplevelse!
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Den ﬁnner du i lun knitring fra peisen på hytta.
Når nettbrett, mobil og hverdag er satt på pause.
Da kan du falle til ro
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UNIKT

Lyng

HJERTEROM
UTSIKT

Ski

UNIKT

Fjell
TROLSK

RO
MYR

Lunt
HISTORIE

AKTIVJordnær

Horisonter

GJESTFRIHET HARMONISK

VERDIER

Bålkos

GENERASJONER

SNØ

BLÅTIMEN

LANDSKAP
Blått Glede
VARME Himmel

KJÆR Vidde

Stemning

ÅPENHET

NATUR LEK

Kjæreste
Avslapning

Stillhet

JORDNÆR

GENERASJONSFAMILIEN

Nærhet

Kontaktinformasjon:
Løiten Almenning: www.loitenalmenning.no eller 625 47 440
Budor: www.budor.no eller 625 94 503

