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Kongskrona
Gå gjennom den første bondegården
og ta til høyre (4) ned på et jorde.
Ute på jordet må du til venstre (5).
På bru over Ulvåa (6) og deretter på
høyre side av Gresjo til du krysser
denne på ei bru (7). ▲Etter et par
hundre meter på den andre siden
skal du dreie opp til høyre ved en
flat forhøyning ved noen gamle
tufter (8). Stien kan være svak her.

På bru over
Ul å
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▲ Til høyre på svak sti ved gamle tufter.

På bru over Gresjo.
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Inn Botnen på høyre side
og opp mot venstre.

På god sti opp langs Gresjo.
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Følg så stien oppover på venstre side av
Gresjo (9) til Viromsetra.
Fra setra ser du resten av turen (10). Gå
inn Botnen på høyre side av Tunga og
stig oppover via en bue ut mot høyre
(11). Skrå opp mot høyre side av Tunga
(12). På slutten er det best å gå i den
bratte skråbakken mot venstre (13).

Utdrag fra Skibok for
Romsdal. Du finner den i
bokhandelen. Den kan også
bestilles på www.turbok.no.

Fra Viromsetra
ser du resten
av turen (Tunga
rett fram).
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Opp mot høyre
side av Tunga.
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Til venstre inn mot Tunga.
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Inn på breen og sving opp turens bratteste parti.
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Siste bakken i sikte.
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Drei så skarpt til høyre og gå
inn på breen (14). Du går nå
inn i turens bratteste parti og
svinger opp til venstre.
Under snøen er det her
bresprekker som normalt er
godt dekket av snø før snøsmeltingen. Men unngå fordypninger og kuler på breen.
Etter hvert blir breen mindre
bratt og du ser toppen (15).
Du fortsetter rett mot toppen
og svinger litt mot slutten for
å unngå det bratteste
området. Vær forsiktig om
det er hard snø i topp-partiet.
I dette området har du flott
utsikt mot Sunndalsfjorden. I
nordvest har du Dronningkrona
Toppen er tilnærmet flat. Når
du først har kommet så høyt,
anbefaler vi at du tar en
rundtur og nyter utsikten i
alle retninger.

Retur fra toppen.

Retur samme vei som opp
(17). (© Turbokforlaget 2009)
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