
Turløypene på Fløya

Har du lyst til å oppleve bynært friluftsliv og samtidig få
panoramautsikt over Tromsø? Da er en tur opp til folke-
fjellet Fløya midt i blinken! Dette er en bynær perle med
vakker høyfjellsnatur, botaniske forekomster og utsikt til
spektakulære fjell. Velg mellom tre rundløyper av ulik vans-
kelighetsgrad og lengde, som alle starter og ender ved
Fjellstua. Her er det stier for enhver smak, tidsskjema,
skotøy og alder. Merk: på enkelte plasser kan snøen ligge
til ut i juni. Egnet fottøy: joggesko eller lette fjellsko.

Turløypene på Fløya - 1-4 km
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Avgiftsparkering ved Fjellheisens
nedre stasjon

Buss 26 til "Fjellheisen". 20, 24 og 28 til Is-
havskatedralen; merket "Dalbergstien".

Godt merkede rundløyper i lettgått
terreng

Lett

Symbolene angir hvor krevende
turen er. Sorte symboler på hvit
bunn (generell) er ikke gradert. Middels Krevende Ekspert
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Turbeskrivelse  

Turløypene på Fløya

Andre turer i området Kontaktinfo

Fjellstua – Bøntuva 4 km 

Ishavskatedralen – Tromsdalstinden 9 km 

Kaldslettstien – Sollidalen 1-4 km 

Tromsø kommune 
Park og vei
Tlf: 77 79 00 00
Mail: postmottak@tromso.kommune.no

Tegnforklaring

Servering 

Hytte

Utsikt

Rundtur

Ta fjellheisen eller beina fatt opp til Fjellstua. Her starter
rundløypene, som er godt merket med fargene gul, blå eller
rød. Terrenget er lettgått med tydelige stier. Der stiene følger
samme løp, er det merket med to farger. Man kan enkelt gå
en kombinasjon av de forskjellige løypene. Gul løype følger
platået nordover og tilbyr en nydelig utsikt over byen,
sundet og Kvaløya. Den blå løypa fører deg opp til Stein-
bøhytta, en liten steinhytte fra 1800-tallet. Vil du enda
lenger, følger du den røde løypa til toppen av Fløya. Fløya
har navnet sitt etter varden med værfløya, som ble bygget
til hjelp for russiske pomorskuter på 1700-tallet. 

Gul løype: 1 km

Blå løype: 2 km 
Rød løype: 4 km  


