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Velkommen til fjells!

BÆREKRAFTIG
REISEMÅL
LOKALT ENGASJEMENT
I ET LANGT PERSPEKTIV
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Vi har gjort det lettere for 
deg å tenke miljø når du 
kommer til Geilo. Miljø
sertifiserte aktivi teter og 
overnattingssteder på Geilo 
er i denne katalogen merket 
med en grønn gresstust. 

Overnattingsstedene og 
aktivitetene under Reis 
Grønt er miljøsertifiserte. De 
har innført regler og ret
ningslinjer for produksjon og 
håndtering av avfall, energi
forbruk, transport, krav til 
underleverandører og bruk 
av kjemikaler. Deres tiltak 
strekker seg lengre enn det 
norsk lov krever. 

Miljøsertifiseringen er 
konkret og målbar, og er 
din garanti for at bedriften 
aktivt reduserer sin miljøbe
lastning. 

Reis Grøntsymbolet gjelder 
dersom du er sertifisert 
innenfor følgende ordninger: 
Svanen, Miljøfyrtårn, Norsk 
Økoturisme, Blått Flagg eller 
ISO 14001.

Hele
året

januar-
juni

GEILO året rundt
Geilo er et reisemål du kan 
besøke hele året gjennom. 
Vi får tidlig snø, vinteren 
er snøsikker og i mai kan 
du både sykle og gå på ski. 
«Sesongene» kan være litt 
lengre eller kortere i forhold 
til andre steder. Derfor har 
vi laget dette årshjulet. Det 
er helt enkelt en rubrikk for 
hver måned. Januar starter 
«oppe klokken 12» i sirkelen. 

Velkommen til fjells året 
rundt!

Forsidefoto: Paul A Lockhart
Design: www.kreator.no • 8’ - 05/18
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I Hol er vi stolte av å være en rei
selivskommune, og legger mye 
kjærlighet og engasjement i det 
å være vertskap. Vegfarende og 
gjester har besøkt kommunen vår 
i alle tider, fra øst og vest, inn og 
utland, for å oppleve alt det gode 
vi har her. Kommunen ligger fint 
plassert mellom Hardangervidda 
og Hallingskarvet nasjonalpark. 
Nasjonalparkene er opprettet for å 
ta vare på store naturområder, med 
de plantene og dyra som lever der, 
og for å sikre at både vi og kom
mende generasjoner kan benytte 
områdene til rekreasjon og frilufts
liv. Hol nasjonalparkkommune er 
et godt utgangspunkt for turer i 
nasjonalparkene året rundt.

Geilo er et komplett reisemål for 
den som ønsker å oppleve storslått 
natur, frisk luft, være i bevegelse og 
samtidig nyte godt av et moderne 
samfunn med alle herligheter og 

rettigheter. Geilo som alpinbygd 
er viden kjent med sine alpine ned
farter og alle tenkelige element i de 
mange terrengparkene for liten og 
stor. Du finner også langrennsløy
per i verdensklasse. Det utvikles 
nye stier for sykling og vi forbedrer 
stadig skilting og logistikk rundt 
eksisterende vandrestier, slik at det 
blir lettere for alle å benytte seg av 
alt rundt oss.

Geilo mottok i 2016 Merket for 
Bærekraftig Reisemål, og det er 
vi stolte av! Vi ønsker at du skal 
merke at vi står sammen om å 
skape gode opplevelser for deg og 
dine, hver eneste gang du kommer 
hit, uansett når på året. Vi ønsker 
deg et godt og trygt opphold. 

Velkommen til fjells!

Petter Rukke, Ordfører
petter.rukke@hol.kommune.no

FOTO: ANDERS MEDHUS
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Velkommen til  
Geilo nasjonalparklandsby og  
Hol nasjonalparkkommune!
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 Oslo: 1 t 55 min 
 Bergen: 1 t 55 min 

 Oslo: 1 t 35 min 
 Bergen: 1 t 50 min 

 Oslo: 1 t 
 Bergen: 1 t 25 min 

 Oslo: 1 t 55 min 
 Torp: 1 t 55 min 

 Oslo: 1 t 35 min 
 Torp: 1 t 35 min 

 Oslo: 1 t 10 min 
 Torp: 1 t 10 min 
 Bergen: 1 t 20 min

 Oslo: 55 min 
 Bergen: 1 t 15 min

 Oslo: 1 t 55 min 

 Oslo: 2 t 5 min 

 3,5 t  9,25 t

 3,5 t  20 t

Avstander til Geilo i km
Fra Bergen  239 km
Fra Gardermoen  243 km
Fra Kongsberg  163 km
Fra Kristiansand  456 km  
Fra Oslo   219 km
Fra Trondheim  517 km

Timer med bil
Rv7 Bergen – Geilo 3,5 t
FV50 Bergen – Geilo 3,7 t
Rv7 Oslo – Geilo  3,0 t
Rv51 Fagernes – Geilo 1,5 t
Fv40  Larvik – Kongsberg – Geilo 3,5 t

Timer med tog 
Bergen – Geilo  3,5 t
Oslo – Geilo  3,5 t

 Tog
 Ferge

London

Manchester

Frankfurt

Amsterdam

Brussel

Oslo

Bergen 

Kristiansand

Larvik

Kongsberg
Torp – Sandefjord 

Gardermoen

Fagernes

Gøteborg
Hirtshals

Malmø

Berlin

Kiel

Stockholm

Geilo

Frederikshavn

København

Geilo i Europa

Opplev Norge på sitt beste. Ta toget.
Tar du toget på Bergensbanen, er det bare å lene seg tilbake og nyte en av verdens vakreste 
togreiser. Med sitt høyeste punkt på over 1200 moh, kan du oppleve � ere årstider og et landskap 
som varierer mellom � ell, � ord og vidde. Flott solskinn eller forrykende uvær. Bergensbanen 
fasinerer uansett. Velkommen om bord.
nsb.no
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Geilo 
Turbusser
Geilo Turbusser driver 
med turkjøring i inn- og 
utland. Vi har busser 
fra 16-55 seter. Busser 
av nyere dato. Vi er 
Miljøfyrtårn-bedrift og er 
medlem av RGF. Ta kon-
takt om dere ønsker lokal 
kjøring på Geilo eller 
annen persontransport. 

Telefon: + 47 32 08 80 80
post@geiloturbusser.no
www.geiloturbusser.no

Fossgård 
Bilruter
Familiedrevet bedrift 
siden 1936. Fossgård 
Bilruter tilbyr moderne 
turistbusser, med erfarne 
sjåfører, for kjøring i  
inn- og utland. 

Telefon: + 47 32 09 09 67
fossbil@online.no

Geilo Taxi
Geilo Taxi tilbyr kjøring 
på Geilo og til og fra 
Geilo. Totalt har Geilo 
Taxi ti biler med plass 
for 1 personer opptil 
16. Vi holder til på Geilo 
Stasjon.

Telefon: + 47 32 09 10 00  
ge-ta@online.no
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GEILO STASJON. FOTO: EMILE HOLBA

Buss til Geilo
Flybuss mellom Hønefoss  Gar
dermoen. Se Askeladden Reiser 
og transport.

Geilo  Gol  Hønefoss / Dram
men  Oslo. Se Nettbuss NX 175 
(Hallingbussen).

Geilo  Kongsberg. Se Numedals
bussens rutetider (rute 420).

Sogn og Fjordane Ekspressen 
mellom Førde/Sogndal og Oslo, 
med bytte på Gol. Se Sogn og 
Fjordane Ekspressen.

Buss fra Geilo til EidfjordKinsar
vikOdda, Rutetider for Skyss (se 
Odda, Eidfjord, Ullens vang, Etne 
og Jondal, og rute 991 GeiloOdda).

Ruteopplysning Buskerud: Brakar, 
telefon: 177 eller +47 32 20 30 90.
www.brakar.no.

For transport mot Vestlandet, 
se Tide: telefon +47 55 23 87 00. 
www.tide.no.

Tog til Geilo
Du reiser komfortabelt og kom
mer raskt frem; ca. 33,5 timer fra 
Bergen og Oslo til Geilo. Toget 
har 56 ankomster/avganger i 
døgnet til/fra Geilo. Du kan kjøpe 
billetten din på NSBs automater, 
ved å ringe +47888 på www.nsb.
no eller NSB sin app. 

Bil til Geilo
For veg og trafikkmeldinger, 
se på Statens Vegvesen, søk på 
fjelloverganger i SørNorge.

Reise til Geilo
Elbil ladepunkt

• Kiwi Hagafoss
• Circle K Geilo
• Esso Geilo
• Geilo Sentrum
• Vestlia Resort
•  Bardøla Høyfjells

hotell

Ta gjerne kontakt på: Tlf 32 08 80 80  |  post@geiloturbusser.no  |  geiloturbusser.no  |  Facebook: Geilo Turbusser

Geilo Turbusser har turkjøring i inn og utland. Våre busser har fra 1653 seter 
og er av nyere dato. Vi har erfarne sjåfører som liker å gi god service for at 

nettopp du skal få en fin og behagelig reise med oss.
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FOTO: PAUL LOCKHART

Aktiviteter

På Geilo og i områdene rundt oss finnes ulike aktiviteter som er spesielt 
tilrettelagt og  universelt utformet:

• Rideturer – Geilo Hestesenter

• Kanefart – Geilo Hestesenter

•  Tur i vogn (sommer) – Geilo 
Hestesenter 

•  Bowling – Dr. Holms hotel og 
Vestlia Resort

•  Svømmebasseng – delvis 
tilrettelagt på to hoteller.

•  Svømmebasseng – mulighet til å 
bade i behandlingsbasseng· 

• Aking i kjelkebakker

•  Hundekjøring, passasjer i slede  
(4 ulike tilbydere).

•  «Rundløypeaktiviteter» for 
grupper på bestilling.

•  Fiskebrygge ved Slåttahølen og ved 
Holsfjorden 

•  Tilrettelagte informasjonspunkter 
på Geilojordet og på Prestholtseter

•  Ustedalsfjorden Rundt, tursti for 
alle brukere.

•  Geilo sentrum har Universell 
Utforming.

•  Ski og Snøsport for alle på Geilo 
Skiskole – Slaatta

Geilo for alle
Geilo har et mål om å være en destinasjon som er tilgjengelig 
for alle, også dem med nedsatt funksjonsevne. Her finner 
du informasjon om hvor du kan bo, spise, aktiviteter og 
friluftsliv i hele kommunen.  

Bardøla 
Høyfjellshotell
har to hotellrom som er 
laget til rullestolbrukere, 
men tilrettelegger flere 
om ønskelig. Hotellet 
er utstyrt med heis og 
restaurant med god plass.

Geilolia hyttetun
tilbyr hytter og leiligheter
som er tilegnet handikap-
pede på forespørsel.
Det er derfor viktig å være 
tidlig ute.

Ta kontakt med Visit 
Geilo for utfyllende 
informasjon om ditt 
opphold på Geilo. 
Telefon: 3209 5900 eller 
post@geilo.no 

G
ei

lo
 fo

r 
al

le

Friluftsliv
Geilo er kjent for sin vakre natur 
og vi vil at alle skal få oppleve den! 
Vi har områder som er enkle å nå 
og tilrettelagt for alle. Et av disse 
områdene ligger langs Ustedals
fjorden Rundt, like øst for Geilo 
kulturkyrkje. Her er en tilrettelagt 

fiskebrygge, gapahuk og bålplass. 
Det er også flott ved Seimsbrua 
ved Holsfjorden i Hol.

Spisesteder og utesteder
Geilo har mange ulike restauran
ter og kafeer. Flere av stedene 
er populære og har ofte mange 

gjester. Dette kan gi noen utfor
dringer med nok plass til å 
bevege seg. Ta gjerne kontakt før 
ankomst, så vil personalet sørge 
for at alt ligger til rette for en god 
opplevelse for alle.

Aktiviteter
På Geilo vil vi at ski og snow
board kjøring skal være et 
alternativ for alle uansett for
utsettinger. Derfor tilbyr Geilo 
Skiskole på Slaatta et eget 
«Adaptive program» for funk
sjonshemmede som ønsker å 
utøve snøsport. Det tilbys også 
en innholdsrik aktivitetsuke for 
personer med Downs syndrom 
på Slaatta Skisenter. Uken er 
fullspekket med aktiviteter for 
hele familien. Her kjører du på 

ski, aker, tester hundekjøring, 
spiller bowling og mye annet gøy.

Skiinstruksjon
Geilo Skiskole på Slaatta tilbyr 
privatundervisning for funk
sjonshemmede. Uansett om du 
har nedsatt syn, er blind, døv, har 
amputert, lammelse eller annet 
funksjonshinder, så skal vi sørge 
for at du blir godt ivaretatt og 
får  oppleve det magiske i skiløy
pene. Geilo Skiskole, Slaatta har 
en junior biski, voksen sitski, 
outtriggers mm. som vi bruker i 
undervisningen. Geilo Skiskole, 
har profesjonelt utdannede 
instruktører som gir deg trygg
het, støtte og veildning.
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Geilo er et ypperlig utgangspunkt for 
rundturer med bil, tog og buss. Her er noen 
forslag med tips til hva du kan oppleve 
underveis.

ROUTE 50. FOTO: EMILE HOLBA

Bilturer

Hivjufossen er en litt bortgjemt naturperle ved FV50, 
som det er verdt å ta en tur opp til. 

Storåne heter elva som renner 
fra Strandavatnet og ned gjen
nom dalen langs FV50 og danner 
Sudndalsfjorden, Hovsfjorden og 
Holsfjorden. Selv om vassdraget 
er regulert er det stedvis ganske 
flott, og særlig vilt er det der 
Storåne møter sideelva Hivju 
ved fylkesveien et par kilometer 
før Sudndalsfjorden. Der er det 
opparbeidet en parkeringsplass. 
Benytt deg av denne for å se på 

elva, og gå opp langs sideelva til 
Hivjufossen, som du ikke ser fra 
veien. Den styrter utfor fjellet 
i to etapper, er totalt 250 meter 
høy og et flott syn, ikke minst i 
flomtider. Fossen ligger en kilo
meters vei fra parkeringsplas
sen, men det er en godt merket 
sti opp til et utsiktspunkt like 
i nærheten. Vær forsiktig ved 
elven, da berget er veldig glatt. 
Ikke gå nær fossen.

Hivjufossen

HIVJUFOSSEN. FOTO: EMILE HOLBA
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Nasjonal Turistvei
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• Route 50
• Reineskarvet
• Lauvdalsbrea
• Hemsedal
• Ulsåkstølen
• Skogshorn
• Fagernes

• Golsfjellet
• Gol
• Torpo stavkyrkje
• Ål kulturhus
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3. Lokalmatrunde med utsikt
 
Kjør fra Geilo, inn på Route 50 og opp på Holsåsen 
(bomavgift kr 60,). Kjør mot Vats, videre mot Rødungen 
og Tvist, gjerne med avstikkere til Bergsjøstølen og 
Iungsdalshytta. Fra Tvist går ferden vestover, innom 
Fagerdalen støl, ned til Hovet og inn på Route 50 igjen. 
Stopp innom Hol Ysteri i Hol sentrum. Runden er ca 90 
km uten avstikkere.

•Bergsjøstølen
•Iungsdalshytta
•Fagerdalen støl
•Hol Ysteri og lokalmatsutsalg

5. På fjellveier  
i Hallingdal og 
Valdres
 
Kjør fra Geilo, inn på Route 50 og 
opp på Holsåsen (bomavgift kr 60,) 
til Vats. Derfra langs «Fanitullvegen» 
mot Lauvdalen og Hemsedal. Deret
ter mot Lykkja og videre over fjellet 
på «Panoramavegen» forbi Nøsen og 
Vaset, og ned til Fagernes. Deretter til 
Leira, over Golsfjellet og tilbake langs 
Rv7 til Geilo. 

PRESTHOLT GEITOST. FOTO: EMILE HOLBA

4. Villmarksrunden
Kjør fra Geilo på Fv40 gjennom Skurdalen, ta av mot Tunhovd og 
videre til Langedrag. Langedrag Naturpark er et eventyr! Her bør du 
sette av godt med tid, og spis gjerne lunsj her. Etterpå kan du enten 
kjøre hjemover via Rødberg eller Nesbyen. Runden er ca 140190 km.

• Langedrag Naturpark
• Uvdal stavkyrkje
• Torsetlia
• Rafting, paintball, gokart m.m i Dagali 
• Meteorittparken på Gardnos

LANGEDRAG NATURPARK

TORPO STAVKYRKJE

2. Rundtur til 
 fjordene
 
Følg Route 50 til Aurland og videre til 
Flåm. Fra Flåm kjører du videre til Voss, 
Eidfjord og over Hardangervidda på 
Rv7 tilbake til Geilo. Ca 320 km.

• Route 50
• Aurlandsdalen
• Flåm
• Fjord cruise
• Ægir bryggeri
• Flåmsbana
•  Nærøyfjorden 

Verdensarv 
område

• Stalheimskleiva
• Voss
• Skjervsfossen
• Hardangerbrua
• Eidfjord
•  Hardangervidda 

natursenter
•  Nasjonal 

turistveg 
Hardangervidda

• Måbødalen
• Vøringsfossen
•  Halne Fjellstugu 

og Halnekongen 
båttransport

•  Haugastøl 
turistsenter

• Rallarvegen
• Ustaoset

FOTO: FJORD TOURS

1. Route 50
 
Langs fylkesvei 50 fra Hagafoss mot Aurland og Flåm ligger mange flotte 
spisesteder, utsiktspunkt, attraksjoner og turmuligheter, sommer og vinter.

Husk fotoapparat!

• Hol bygdemuseum på Hagafoss
• Hol gamle kyrkje
• Hol ysteri med salg av lokalmat
• Fagerdalen Støl 
• Fiskemuligheter i Holsfjorden, 

Hovsfjorden og Sudndalsfjorden
• Flotte turmuligheter, f.eks. 

Hivjufossen og Einsetnuten

• Birkelund Camping
• Hallingskarvet skisenter
• Dokken fjellgard
• Gurostølen
• Storestølen
• Toppturmuligheter, f.eks. 

Urdvassnutane og Blåbergi

ROUTE 50. FOTO: EMILE HOLBA

Route 50 er et 
utviklingsprosjekt der 
målet er å synliggjøre 
og videreutvikle alt 
det fantastiske du kan 
oppleve langs fylkesvei 
50 mellom Hagafoss 
og helt til Vestlandet 
hilser deg velkommen.
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12. mai - 23. september 2018

www.blaa.no•       blaafarveverket

Guidede turer i Koboltgruvene 
flere ganger daglig. 
Nyhet! Underjordisk hengebro

Tre nye kunstutstillinger  
hvert år. Hovedutstilling: 
«Hjemmets skatter» 

•Kittelsen-museet

•Barnas Bondegård

•Tilrettelagte kulturstier  

•Tre spisesteder

•Seks spennende butikker

Blaafarveværket er en  
av Norges mest besøkte 
turistattraksjoner og tilbyr 
variert utvalg av kunst-  
og kulturopplevelser  
i naturskjønne og  
historiske omgivelser.

AvstAnd til BlAAfArveværket: 
Geilo: 169 km • Oslo: 75 km • Drammen: 35 km

Annonse 150x100 Geilo magasin 2018 blaa_norsk.indd   1 09.11.2017   10:55:18

6. En smak av 
Hardangervidda  
(Geilo-Tuva)
Fin biltur opp på Hardangerviddapla
tået, og et godt utgangspunkt for 
fotturer og fisking på Hardanger
vidda. Overnatting og servering på 
Tuva turisthytte. Kjør fra Geilo på 
Fv40 til Skurdalen. Følg vei til Tuva 
turisthytte (bomvei kr 70,, forbudt for 
bobil/campingvogn). Ca 50 km t/r.

FOTO: EMILE HOLBA

FOTO: DANIEL TENGS

8. Fjell og Fjord
Følg Route 50 til Aurland, hvor du 
kan velge å kjøre Nasjonal Turist
veg Aurlandsfjellet eller gjennom 
Lærdalstunnelen, verdens lengste 
tunnel. Videre forbi Borgund og 
over Hemsedalsfjellet, til Gol og 
tilbake til Geilo. Ca 290 km.

• Route 50
• Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet
• Lærdalstunnelen 
• Borgund Stavkirke
• Hemsedalsfjellet
• Hemsedal
• Gol
• Ål

7. En smak av Hallingskarvet
En biltur som tar deg helt oppunder Hal
lingskarvet, og tett på nasjonalparken. 
Utgangspunkt for fotturen Prestholtrunden. 
Servering på Prestholtseter. Ta av fra RV 7 

ved Geilohallen og inn på Nye Havsdalsve
gen. Følg deretter Havsdalsvegen og Prest
holtvegen (bomvei kr 40,). Ca 25 km t/r.

FOTO: EMILE HOLBA
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GEILO BEACH. FOTO: EMILE HOLBA

Sommer på Geilo
Sommeren på Geilo er en god tid 
for små og store opplevelser. Det 
er egne tur-program, mange åpne 
fjellhytter, stier og steder og så klart 
et mangfold av opplevelser for hele 
familien. 

Vi vet du vil finne en variert og innholdsrik 
aktivitetsmeny på Geilo. Nyt hver eneste 
dag, og ta turen ut i naturen!  På Turistin
formasjonen er det til en hver tid oppdatert 
informasjon om hva som er åpent.  

Info om Sommer-Geilo 
Opplevelser ......................................................23
Norske merker ..................................................29
Vandring/sykling ..............................................30
Vestre dalføre ...................................................31
Vandring............................................................32
Sykkel ................................................................38
Geilo Bike Park..................................................45
Fiske ..................................................................46
Fiskevann ..........................................................48
Hardangervidda Nasjonalpark ........................50
Hallingskarvet Nasjonalpark ...........................52
Fjellfilosofen .....................................................54
Kirker og kultur .................................................56
Kultur ................................................................58

In
fo

So
m

m
er

22  |  www.geilo.no   www.geilo.no  |  23

O
pp

le
ve

ls
er



FOTO: EMILE HOLBA
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FOTO: BJØRN FURUSETH

Fjellridning
Opplev fjellheimen fra 
hesteryggen. Bli med på 
en guidet tur. Velg mel-
lom et par timer, dags-
turer eller flerdagsturer 
med overnatting. 

Geilo Aktivitetssenter
geiloaktivitetssenter.no
Telefon: +47 905 68 305
post@ 
geiloaktivitetssenter.no

Geilo Hestestenter
www.geilohest.no
Telefon: +47 906 43 545 
post@geilohest.no

Brevandring
Bli med på spennende 
brevandring på Norges 
6. største isbre. Dyktige 
og kvalifiserte guider 
tar deg med på en tur i 
spennende landskap. Så 
spesielt og annerledes at 
det til og med ble brukt 
til innspillingen av Star 
Wars V: Imperiet slår 
tilbake. 

Jøklagutane
www.joklagutane.no
Telefon: +47 993 31 222 
post@joklagutane.no

Langedrag 
Naturpark
På Langedrag kan fami-
lien oppleve ville dyr 
som ulv, gaupe, fjellrev,
elg og reinsdyr på nært 
hold. Det er også ulike 
husdyr, og guiding og 
fôring hver dag i skole-
ferier og helger, kl. 12.00 
og kl 14:00. 
45 km fra Geilo (FV40 til 
Skurdalen, følg deretter 
veien langs Pålsbufjor-
den til Tunhovd).

Langedrag Naturpark
www.langedrag.no
Telefon: + 47 32 74 25 50
post@langedrag.no

Paintball
Paintball er et actionfylt 
og spennede spill der to 
lag skyter på hverandre 
med malingskuler. 
Paintball tilbys flere 
steder i Dagali, litt sør 
for Geilo. Spesielt popu-
lært blant skoleturer 
og utdrikningslag, men 
de fleste synes det er 
morsomt.

Dagaliopplevelser
www.dagaliopplevelser.no
Telefon: +47 32 09 38 20 
post@ 
dagaliopplevelser.no

Serious Fun
www.seriousfun.no
Telefon: +47 400 05 786
post@seriousfun.no

Gokart og 
motoraktiviteter
På Geilo Lufthavn Dagali 
ligger motorsportsente-
ret til Dagaliopplevelser. 
Her er det gokartbane og 
andre motoraktiviteter 
som bilslalom og Power-
turn buggie. Drop in på 
gokartbanen fra 20. mai 
- 15. oktober, men det 
lønner seg å bestille på 
forhånd.

Dagaliopplevelser
dagaliopplevelser.no
Telefon: +47 32 09 38 20 
post@ 
dagaliopplevelser.no

Juvvandring
En spektakulær 
naturopplevelse, der du 
tar deg fram til fots og i 
tau, svømmer over kul-
per, hopper i jettegryter 
og sklir ned naturlige 
sklier. 

Dagali Fjellpark / Full On
www.dagalifjellpark.no
Telefon +47 906 22 675
booking@fullon.no

Serious Fun 
www.seriousfun.no
Telefon: +47 400 05 786
post@seriousfun.no

Rafting
Sommerens friskeste 
opplevelse; rafting i 
Dagalifallene! Du rafter i 
den øvre delen av Nume-
dalslågen, kjent som en 
av Europas beste elver 
for rafting og elvesport. 
Her tilbys alt fra turer for 
de minste til ekstrem-
turer for de aller tøffeste,  
for de som er erfarne 
med rafting. Får du ikke 
nok av vilt og hvitt vann 
bør du prøve duckies 
eller elvebrett.

Dagaliopplevelser
dagaliopplevelser.no
Telefon: +47 32 09 38 20 
post@ 
dagaliopplevelser.no

Dagali Fjellpark / Full On
www.dagalifjellpark.no
Telefon +47 906 22 675
booking@fullon.no

Serious Fun  
Raftingsenter
www.seriousfun.no
Telefon: +47 400 05 786
post@seriousfun.no

Bowling
Både Dr. Holms Hotel 
og Vestlia Resort tilbyr 
bowling. Vestlia Resort 
har åtte baner. Dr. 
Holms Hotel har seks 
baner, og tilbyr i tillegg 
en ekte american diner 
med hamburgere og 
milkshake.

Bowl and Dine på  
Dr. Holms Hotel
www.drholms.com
Telefon: +47 32 09 57 60 
post@drholms.no

Bowling på Vestlia 
Resort
www.vestlia.no
Telefon: +47 32 08 72 00 
mail@vestlia.no

For deg med tålmodighet 
og presisjon er kanskje en 
runde golf aktiviteten. For 
de som ønsker mer fart og 
moro finnes både rafting, 
gocart og paintball. Å få 
fisk på kroken, ta den av, 
grille og spise den er for 
mange en unik opplevelse. 

SommerGeilo byr 
på det beste av norsk 
fjellnatur: frodighet, friske 
og klare bekker, vann 
og en uendelighet av 
høyfjellsvidder med sin ro 
og spesielle flora.
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Padling
Geiloområdet byr på 
spennende padleelver 
for heftig elvekajakk og 
stille vann for en rolig 
familetur med kano eller 
kajak. Her kan du lære 
deg elvepadling og leie 
kajakk eller kano for en 
eller flere dager. Kontakt 
Turistinfo for leie.

Kajakkskole og utleie av 
hav- og elvekajakk:
www.dagalifjellpark.no
Telefon: +47 90622675
booking@fullon.no

Utleie av kano:
Geilo turistinformasjon 
Telefon: +47 32 09 59 00
post@geilo.no 

Utleie av kano/ducky: 
www.seriousfun.no
Telefon: +47 400 05 786
post@seriousfun.no

Stolheis  
i Vestlia
Ta stolheisen opp til 
Nasjonalparkutsikten. 
Nyt utsikten fra ett av 
Geilos beste utsikts-
punkt. Her kan du ta en 
nærmere titt i kikkerten 
på nasjonalparkene 
som omkranser Geilo. Et 
supert utgangspunkt for 
turer innover fjellet med 
Hardangervidda i sikte.

SkiGeilo
geilosommerpark.no
Telefon: +47 32 09 00 00
booking@ 
geilosommerpark.no

Golfbane
For de golfinteresserte 
kan Geilo tilby en utfor-
drende 6-hulls høy-
fjells-golfbane. Med en 
beliggenhet på ca. 800 
m.o.h. vil golfballen fly 
opp mot 10 % lengre enn 
hva den gjør ved baner 
som ligger i lavlandet. 
Test om det stemmer!

Golfbane Vestlia Resort
www.vestlia.no
Telefon: +47 32 08 72 00 
mail@vestlia.no

Høydepark
I høydeparken i Geilo 
Sommerpark kan du 
slenge deg og balansere 
fra tre til tre i forskjellige 
vanskelighetsgrader. Her 
finner du ulike klatre-
elementer som trapeser, 
stiger, tunneler, Tar-
zan-slynger, klatrenett, 
totalt 31 elementer. 

M-Event
geilosommerpark.no
Telefon: +47 32 09 00 00
booking@ 
geilosommerpark.no

Geilo Zipline
Opplev den spennende 
følelsen av å fly! Geilo 
zipline er 1100 meter 
lang, og gir garantert 
moro for hele familien. 

SkiGeilo
geilosommerpark.no
Telefon: +47 32 09 00 00
booking@ 
geilosommerpark.no

Raftingsenter Serious Fun
Dagali

Følg med på spennende nyheter som kommer 2018!
60.40622353738311,
8.437145948410034

400 05 786
 post@seriousfun.no

www.seriousfun.no

tlf.
e.
w.

Serious FUN tilbyr naturbaserte aktiviteter som spruter av 
energi og glede! Bli med på eventyrlig rafting, slapp av i 
badestampen og nyt naturen i villmarkscampen. Ta med 
gjengen på en spennende paintballrunde eller festlig 
teambuilding. Serious FUN er en familiedrevet bedrift med 
ekstra fokus på personlig oppfølging. 
Velkommen!

paintballrafting TeambuildingVillmarkscampBadestamp Nyheter 2018

FOTO: EMILE HOLBA

PRESTHOLT. FOTO: EMILE HOLBA
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Hører du fjellet kalle?

I Hol kommune, hvor mesteparten av arealet er fjell 
og utmark, har folk ferdes mellom øst og vest i flere 
hundre år. En del av disse gamle slepene, og nyere stier 
og turveier er ryddet og merket slik at du enkelt kan 
komme deg ut, til fots og på sykkel. 

Tips: Last ned turap
pen Outtt helt gratis 
og få våre turforslag og 
kart rett på mobilen!

FOTO: PAUL LOCKHART

Vardene –  
veivisere i fjellet
Varde (fra norrønt varði; beslektet med å være var, 
«oppmerksom, aktpågivende») er oppstablede steiner (eller 
oppstående stein) som i århundrer er brukt til å markere 
fjelltopper, stier, kryss og farer, som stup.

I forbindelse med oppmålingen av 
Norge er mange varder bygget som 
siktmerke. Da markerer vardene tri
gonometriske punkter som ble benyt
tet i kartleggingen av Norge.

I fjellet brukes i dag varder systema
tisk for å markere sikre stier mellom 
hytter og andre turmål, og plasse

ringen av vardene er viktig, særlig i 
mørke, tåke eller dårlig vær.

Det er derfor viktig at en ikke bygger 
nye varder hvor som helst, for moro 
skyld. En fin tradisjon kan heller være 
å ta med en stein du finner på turen 
og legge den på toppen av en eksis
terende varde.
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Hvor: Hallingskarvet / Prestholtrunden
Distanse: 6,5 km
Underlag: stein/grus

Tips: Prestholtseter er åpen for servering 
sommer og vinter sesongen.  

juli-
oktober

Ved foten av det mektige Halling skarvet og ved 
inngangen til Hallingskarvet nasjonalpark, ligger 
Prestholtseter. Derfra går en fin rundtur inn i 
nasjonalparken og opp på Hallingskarvet, og gir deg 
en fantastisk utsikt.

Steintrappene opp Prestholt  
s kardet gjør toppturen til en 
ren fornøyelse. Trappetrinnene 
er lagt med god eksperthjelp av 
sherpaer fra Nepal. Prestholt
runden er en ca 2 timers tur på 
6,5 km. Du starter og slutter på 
1240 moh. og kommer opp på 
ca 1700 moh. underveis. Fra 
Geilo kan man kjøre hele veien 
inn til Prestholtseter ved å ta 

av fra Rv7 ved Geilohallen og 
inn på Nye Havsdalsvegen, ca 2 
km. Deretter følger man Havs
dalsvegen og Prestholtvegen, 
ca 10 km (bomavgift, kr 40,). 

De sprekeste kan gjerne starte 
turen fra Geilo sentrum, følge 
Pilvegen opp til Geilohovda og 
videre stien vestover forbi Gull
steinhovda og Urundberget.

1. Prestholtrunden

Den trappelagte Prestholtstien har 
gjort det mulig for de aller fleste å 
oppleve gleden av å nå toppen av 
Hallingskarvet. Et imponerende 
steinarbeid i ekte nepalsk hånd
verkstradisjon ble igangsatt som
meren 2011 og ferdigstilt i 2013.

FOTO: EMILE HOLBA
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Hvor: Hardangervidda
Distanse: Turnett på  
ca 500 km
Underlag: Jord, grus, 
stein

Tips: Et godt kart gjør 
turen tryggere og enda 
mer interes sant.

Hvor: Ustedalsfjorden 
Rundt
Distanse: 10 km
Underlag: Grusveg

Tips: Ta med badetøy 
hvis været er varmt

juli -
sept.

juni-
oktober

Dette er den perfekte rundturen for familien - til fots eller 
på sykkel. Fra Geilojordet (tun med gamle hus) bukter og 
svinger den populære natur- og kulturstien seg hele veien 
rundt Ustedalsfjorden. Infotavler underveis forteller om 
Geilos historie, plante- og dyreliv.

Vel 2 km fra Geilojordet ligger 
Geilo Beach. Her er det et yrende 
badeliv på varme sommerdager. 
Videre fortsetter stien forbi Fekjo 
Kulturminnepark hvor land
skapsinstallasjonen «Hus for 
vindteikningar og klangfargar» 
slår godt an hos barna. I parken 
inngår også Fekjo Gravfelt fra 
vikingtiden (datert til ca år 900), 
ei gammel høyløe, et fjøs, et svært 
gammelt vegfar og et gammelt 
steingjerde. Knapt 1 km videre 

vestover går turen over Tufte
brua. Brua er bygd i en spesiell 
tømmerkonstruksjon og er en tro 
kopi av den gamle, freda brua fra 
1884. På sørsiden snor stien seg 
en liten bakke opp bjørkelia, så 
ned igjen til fjorden og tilbake til 
sentrum via golfbaneområdet i 
Vestlia. Underveis er det flere 
fiskeplasser og rasteplasser med 
grillmuligheter  og mange fine 
utsiktspunkter. Du vil også finne 
sykkelløypa «Skurfen».                                         

Som Geilos nærmeste nabo i vest 
ligger Hardangervidda, NordEu
ropas største høyfjells platå og 
Norges største nasjonal park.  
Området er et eldorado for fjell
vandrere med eller uten telt og 
fiskestang. Den Norske Turistfo
rening (DNT) tilbyr et nett av godt 
merkede stier og mange overnat
tingshytter.  Geilo og flere steder 
langs Rv7 er fine utgangspunkt 
for en dagstur eller en ukestur 
«fra hytte til hytte». Om somme
ren går det busser over Hardan
gervidda, og Tuvabussen kjører 

tur/retur Geilo – Tuva Turisthytte. 
Hardanger vidda er spesielt viktig 
som tilholdssted for de største 
villrein flokkene i Europa. Så ta 
en kikkert med i sekken! 

Hardangervidda-platået
På Hardangervidda kan vi anbe
fale en tur rundt Storekrækkja, 
en rundtur på ca 12 km, start på 
Fagerheim.

Finse er også et godt utgangs
punkt for fotturer. Finse 1222 
tilbyr overnatting.

VED BLÅISEN, HARDANGERJØKULEN. FOTO: BJØRN FURUSETH

2. Hardangervidda / 
Finse / DNT-rute

3. Geilo /  
Ustedalsfjorden Rundt

GEILO BEACH. FOTO: TERJE BJØRNSEN
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7. Rundtur Vestlia-Birgithovda

Med stolheisen opp fra Vestlia, 
starter turen allerede på 1052moh. 
(Utenom stolheisens åpnings
tider kan en følge Pariserløypa 
opp.)

Følg stien sørover til Hakkesets
tølen. Fin og tørr sti, men ganske 
mye stein så det er lurt å bruke 
fjellstøvler. Fra Hakkesetstølen 
snur stien vestover forbi Store 
Hakkesettjørn og Grodalstjørnan. 
Her er sportsfiske tillatt for dem 
som har fiskekort! Terrenget er 
ganske kupert og det er stedvis 
mye stein gjennom den lette bjør
keskogen i Grødalen. Så åpner 

terrenget seg med utsikt over 
mange flotte tjern. Stien runder 
Beinstigtjørn før den fortsetter 
i fint og tørt terreng opp mot 
Birgithovda (1173 moh). Stor 
varde på toppen og utsikt over 
alle fjell og fjellområder i mils 
omkrets! Like under hovda ligger 
Birgitstølen. Videre, i stikryss 
før Øvre Langetjørn, snur stien 
nordover igjen. Fin sti og lett å gå 
med Hallingskarvet midt imot. Så 
ned den bratte lia mot Tuftebrua 
og Ustedalsfjorden Rundt. Denne 
følges tilbake til Vestlia.

4. Havsdalshovda rundt
Start ved Pplass i Havsdalen skisenter. Herfra 
går det fin slepe oppetter Fjellheisen. Kryss 
vegen inn til Prestholt. Stien går ut til høyre 
(østover) øverst i hyttefeltet, og går i overkant 
av hyttene på fin, tørr sti rundt Havsdals
hovda. Stien dreier så vestover og du får flott 
utsikt over Budalen og Hallingskarvet midt 
imot. Ved stikryss Snøhovda møter man stien 
til Vestreim og Budalen. Ta til venstre mot 
Havsdalen. Noe myrlendt før stien fortsetter 
tørr og fin tilbake til Havsdalen.

5. Rundtur Tuftelia-Prestholt
Start ved Pplass langs Rv7 i Tuftelia og følg 
grusveien oppover i østenden. Følg stien 
over jernbanekryssingen og videre oppover 
bjørkelia. Ta til venstre i stikryss ved bålplass 
og fortsett i slakere terreng vestover rundt 
Fjellstølhovda og bort til Eima, hvor elva kas
ter seg ut i en brusende foss. Stien fortsetter 
langs Eima inntil elva snur vestover og stien 
fortsetter nordover mot Hallingskarvet, til 
den møter Prestholtvegen ca 500 m før Prest
holtseter.

Turen tilbake følger delvis Prestholtvegen 
og en fin kjerreveg ca 1,5 km østover. Ta av til 
høyre ved skilt til Urundberget. Lett fin sti i 
hallene sørover. Ta gjerne en avstikker bortom 
Urundberget før du fortsetter på stien ned
over bakkene. Etter hvert dukker stikrysset 
ved bålplassen opp igjen. Følg samme sti ned 
som opp.
   

Parkering: 
Havsdalen Skisenter

Lengde: 9 km runde

Tid: 3 timer

Parkering: 
Geilolia,  Geilo Sommerpark

Lengde: 16 km runde

Tid: 4,5 timer

Parkering:
Vest for Tuftelia 
Vertshus

Lengde: 
13 km runde

Tid: 4 timer

VESTLIA. FOTO: TERJE BJØRNSEN

juni-
sept.

8. Skurdalsåsen – 
runde
Start på pplass vis a vis Kikut Fjellstue 
og følg hyttevegen inn til Rundetjørn 
(sportsfiske tillatt). Herfra går stien videre 
østover til stikryss før Bruslettstølen. 
Alternativt kan en gå fra Geilo sentrum, 
gå over brua mot Vestlia, følge Stølsvegen 
forbi hestesenteret til Geilolie til stien 
tar av til høgre. Runden på Skurdalsåsen 
er en lett, fin runde vel 1000 moh. Det 
anbefales å gå fra Bruslettstølen mot 
Skurdalen (Skurdalsstølane), stien snur 
mot øst og møter den gamle slepa «Gamle 
Skurdalsvegen». Denne slepa er et kultur
minne i seg sjøl og en fryd å gå! Ta gjerne 
en liten avstikker opp til «Soria Moria» 
hytta ved Leirtjørn. Fortsett til støls
grenda ved Nybu/Nystølen hvor stien tar 
av fra slepa, og går vestover der den stort 
sett følger vintertraseen 3,5 km tilbake til 
Bruslettstølen.

Parkering:
Kikut eller Geilo sentrum

Lengde: 
14 km (tur/retur Kikut),  
17 km (tur/retur Geilo)

Tid: 45 timer

juni-
sept.

juni-
sept.

juni-
sept.

juni-
sept.

PRESTHOLTSETER. FOTO:EMILE HOLBA

6. Pilvegen – opp på Geilohovda
Ole Slaattas veg opp / Rudolf Olsens veg ned.
 
Pilvegen er en perle av en tursti som snor seg opp til toppen 
av Geilohovda (1080 moh.). Stien er godt merket fra sentrum, 
under jernbanen og til høyre (øst) for Dr. Holms Hotel. Følg 
veien opp til Geilo Panorama leiligheter, og stien som starter 
i skibakken. Følg skilt til Ole Slaatta’s vei oppover og Rudolf 
Olsens vei ned igjen. Det gir en fin runde.

Parkering:
Gamle Geilo Taubane 
eller Geilo sentrum

Lengde:  
4,5 km tur/retur

Tid: 2 timer
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FOTO: SKIGEILO

Geilo  
Sommerpark 
Sykkelutleie
Stort utvalg av terreng-, 
sti- og downhillsykler 
til leie. Har også utleie 
av El-sykler. Her finner 
du alt du trenger for en 
vellykket dag på sykkel, 
inkl. et merkeverksted.

Bakkestølvegen 80
Telefon: + 47 32 09 00 00
geilosommerpark.no
booking@ 
geilosommerpark.no

Rallarvegen  
Sykkelutleie
Haugastøl Turistsenter 
er Norges største sykke-
lutleier. De leier ut sykler 
både fra Haugastøl, 
Finse og Flåm. Som 
utleier er de opptatt av 
å tilby nye sykler som 
er spesialtilpasset til 
Rallarvegen. Alle sykler 
gjennomgår full service 
etter hver eneste tur.

3595 Haugastøl
Telefon: +47 32 08 75 64
mail@haugastol.no
www.haugastol.no

Sykkel 1222
Hotellet Finse 1222 sin 
sykkelutleie langs Ral-
larvegen. Alle våre sykler 
er spesielt utviklet til 
sykling på Rallarvegen. 
Også salg av nødvendig 
utstyr til sykkelturen, 
samt sykkelverksted.

Finse
Telefon: + 47 56 52 71 00
booking@finse1222.no
www.finse1222.no

Geilo Aktiv
Telefon: +47 993 49 341
ninagessler@hotmail.com
www.geilo-aktiv.com

FOTO: NILS ERIK BJØRHOLT

Her kan du leie sykler

Fatbike – må oppleves
Snøsykling på brede dekk er 
blitt svært populært i Norge. 
Har du ikke prøvd ennå får du 
sjansen på Geilo. Brede dekk 
gir stor bæreflate og gjør det 
mulig å sykle på snø. En Fatbike 
oppfører seg ganske likt som en 

vanlig terrengsykkel, men det å 
sykle på snø er både morsomt og 
eventyrlig. 

Geilo Aktiv har utleie av fatbike 
og arrangerer guidet fatbiketur 
med alt utstyr inkludert.

FOTO: EMILE HOLBA

Sykling
Geilo byr på utallige sykkelmuligheter, enten du ønsker fart og 
adrenalin eller en rolig familietur. 

Turveien Ustedalsfjorden Rundt går ut 
fra sentrum og passer både til familie
turer og treningsrunder. Ta en morsom 
avstikker innom flytstien Skurfen, en 
stopp ved Fekjo kulturminnepark eller 
et bad ved den fine sandstranden.

Rallarvegen og de mange fjellveiene i 
området er supre for familieturer på 
sykkel. Rallarvegen har av  Syklistenes 
Landsforening blitt kåret til Norges 
flotteste sykkelrute. 

Stisyklisten har mange muligheter på 
Geilo, og vi jobber med å utviklere flere 
gode sykkelstier. Husk at det foreløpig 
er slik at de fleste stiene som egner seg 
for sykling også blir brukt av fotturis
ter og ryttere til hest   Vis hensyn! 

Vi håper også at all ferdsel i naturen 
tilpasses forholdene. Husk at naturen 
er mer sårbar for slitasje når det er vått 
ute, enn når det er tørt og fint!
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B. Rallarvegen  
fra fjell til fjord
Den 82 kilometer lange Rallarvegen er Norges mest 
populære sykkelrute og en reise i både mektig natur og 
fascinerende kulturhistorie. Rallarvegen ble bygget som 
anleggsvei for Bergensbanen og sto ferdig i 1902.

For sprekinger går det fint å 
sykle hele strekningen på én dag, 
men sett gjerne av to til tre dager 
og tid til noen opplevelser under
veis. Det vanligste er å starte 
turen fra Haugastøl, Finse eller 

Myrdal og den mest populære 
delen av ruten er mellom Finse 
og Flåm. En fin halvdagstur er å 
sykle «mot strømmen» fra Finse 
til Haugastøl. Sykkel kan du leie 
på Geilo, Haugastøl og Finse.

Hvor: Rallarvegen
Distanse: 82 km,  
bilfri vei
Underlag: Grus. 

Tips:: NSBbrosjyra 
«Med sykkel på tog 
langs Rallarvegen» gir 
nyttig informasjon om 
vegen og kulturmin
nene underveis.

juli-
sept.

A. Geilo – Budalen –
Vestreim
Med start fra Geilojordet følger man veien langs 
elven mot Geilohallen. Fortsett langs Rv 7 til 
Brødrene Øyo og til krysset ved Luten. Herfra 
følger man skiltet veg til Budalen. Fra Budalen 
følger man veg langs Budals vatnet inn til 
Vestreim. Retur samme veg. 

Hvor: Geilo
Distanse: 11,3 km
Underlag: Asfalt og 
grus.

Tips: Hva med å sykle 
til Havsdalen fra øst
enden av Budalsvat
net?

FOTO: PAUL LOCKHART

BUDALEN. FOTO: KREATOR

juni-
oktober

Turforslag 
Turforslagene du kan lese her er også 
tegnet inn på kartet, side 30-31.
God tur!

Geilo 790 moh

Haugastøl 1000 moh
Finse 1222 moh

Hallingskeid 1110 moh

Vatnahalsen 812 moh
Myrdal 870 moh

Flåm 2 moh

23 km

28 km21 km

15 km

17
 km
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C. Fabrikkturen
Med start fra Geilojordet, sykler du gjennom 
sentrum og følger Timrehaugvegen forbi  
Dr. Holms Hotel og Slaatta Skisenter til 
Bardøla Høyfjellshotell. Man følger så skilting 
fra Bardølavegen til Lutenvegen og videre 
Øyovegen til Brødrene Øyo AS. Ikke langt 
unna finner du den kjente og tradisjonsrike 
knivfabrikken Brusletto & Co, og videre langs 
veien finner du også Skaugum Bestikk. Fra 
utsalgsfabrikkene kan du følge gang og 
sykkel veien langs Rv7 tilbake til sentrum. 

F. Geilo – Kikut – Tuva
Krevende langtur på høyfjellet!
Fra Geilojordet sykler du sørover forbi Geilo 
Hestesenter og fortsetter å holde til høyre. 
Man er da på Gamle Skurdalsvegen som man 
følger ut på Fv40. Turen går videre forbi Kikut 
Fjellstue og ned i Skurdalen. Ved Hovde tar 
man mot Nedrestøl/Tuva. Følg veien inn til 
Nedrestøl og fortsett stigningen fra bomveien 
til man er på høyfjellet. Etter ca 3 km flater 
veien ut og går i flott høyfjellsnatur med 
utsikt mot fjell i alle retninger. 

24 km etter at man startet turen kommer man 
til Tuva Turisthytte som ligger 1200 moh. og er 
en av de eldste turisthyttene på Hardanger
vidda. Vårt tips er å prøvesmake vaflene – før 
man legger i vei 24 km tilbake til Geilo. 

G. Geilo Bike Park
Geilo Bike Park i Geilo Sommerpark 
byr på en spennende sykkelopp
levelse for både nybegynnere og 
erfarne syklister.

Stolheisen frakter deg og sykkelen 
din til topps, der moroa begynner! 
På veien ned finner du et utvalg av 
løyper å velge mellom  tekniske 
singletracks, doseringsløype eller en 
familievennlig grusvei. Parken har 
fire løyper tilpasset nybegynnere og 
barn fra 5 år.  Området har en egen 
båndheis, som selv de minste barna 
klarer å ta alene.

Hvor: Geilo
Distanse: 8 km bilveg
Underlag: Asfalt og fin grusvei

Tips: Stikk innom fabrikkut
salgene til Øyo, Brusletto og 
Skaugum og gjør et kupp på verk
tøy, kniver og bestikk fra Geilo

Hvor: Geilo
Distanse: 48 km
Underlag: Asfalt, fjellvei og grus

Tips: Ta gjerne en avstikker opp på Ustetind for 
å nye utsikten derfra. 

juni-
oktober

FABRIKKTUREN. FOTO: NILS-ERIK BJØRKHOLT

FOTO: PAUL LOCKHART

D. Skurfen
Skurfen er en flysti på ca 1 km, 
som ligger som en avstikker til 
Ustedalsfjorden Rundt.
Navnet Skurfen er valgt fordi «en 
skurfer» var en som lette etter/
fant forekomster av jernmalm. 
I området stien er bygget er det 
masse flotte kulturminner fra 
jernutvinning.  I Skurfen kan 

du la sykkelen bølge fint over 
små kuler og gjennom oppbygde 
svinger, og leke med følelsen av 
vektløshet. 
Løypa er bygget for å tåle regn
vær uten å bli glatt og sølete, 
den er ikke farlig, og den er like 
morsom å kjøre for barn som for 
enduroentusiaster. 

Hvor: Geilo
Distanse: 1 km
Underlag: Grus

Hvor: Geilo 
Antall løyper: 10  
(derav 4 i barnedown
hillområde) 
Lengste løype: 2,2 km
Totale løyper: 9,9km
Høydeforskjell: 278 m

Telefon: +47 32 09 00 00
juni-

oktober

juni-
oktober

juni-
sept.

E. Geilotjødne Rundt
Passer ypperlig for de minste! Start turen i 
Geilo Fjellandsby ved Kikutkroa, og fortsett 
ned til Geilotjødne. Her finner du en kjem
pefin sykkelvei med grus og bruforbindelse 
over bekkene. 

Ønsker du en litt lengre tur kan du på 
sørsiden av Geilotjødne ta en avstikker på 
grusvei bort til Hakkesetstølen 1050 moh. 
for forfriskninger. 

Hvor: Kikut
Distanse: 1 km, bilfri vei
Underlag: Grus. Egner 
seg for sykkeltraller og 
kort fottur

Tips! Ta turen innom 
Hakkesetstølen!

juni-
oktober

FOTO: MARIUS RUA

FOTO: NILS ERIK BJØRHOLT
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Hva smaker vel bedre enn egenfanget, nystekt fjellørret surret i rømme? 
Sjansene er gode for å få napp. Du kan velge mellom 90 fiskevann og 
elvestrekninger, beliggende fra 446 til 1523 moh. 

Fiskeplasser er det mange av; fra små idyl
liske tjern til store, åpne høyfjellsvann, samt 
gode strekninger for fluefiskere til Holselva 
helt nederst i kommunen. De fleste vann 
har ren ørretbestand, i noen er det i tillegg 
røye. Størrelsen på fisken ligger mellom 100
1000 gram, men hvert år blir det tatt en del 
fisk opptil 3 kg. Fisking er en fin aktivitet 
hvor de minste i familien kan lære å sette 
pris på naturen.  Nærmere informasjon om 
fiske fås ved henvendelse til Geilo Turist
info eller til sportsforretningene på Geilo. 

Turkartene Geilo og Hallingskarvet viser 
fiskeområdene. Sportsfiskesesongen varer 
fra når isen går til 30. september.

Sportsfiske er en viktig del av den norske 
frilufts kulturen. På Geilo kan du velge og 
vrake blant fiskemuligheter i elver og fjell
vann. Fisking passer for alle.

Skitt fiske!

Pris: Til vanlig ligger 
prisene for et døgnkort 
i ovennevnte områder 
fra ca. kr 5070, barn 
under 16 år fisker gratis.

Guidede fisketurer: 
www.geilo365.no

jan-mars,
mai-sept

Fisketips

Husk at isen går seint i 
høyfjellet. Vann som ligger i 
de høgalpine områdene som 
Skorpa og Hallingskarvet 
er ofte isfritt først langt 
ut i juli. Er i tillegg etter
sommeren og høsten kald 
kan fiskebettet fort utebli. 
Konsentrer deg da heller om 
vannene som ligger i de mer 
lavtliggende regionene.

Tilgangen til næringssalter 
er gjerne begrenset i høg
fjellet, derfor er ofte vannet 
tilnærmet glassklart. Dette 
gjør fisken ekstra lettskremt. 
Ta hensyn når du beveger 
deg langs bredden (ørreten 

kan stå kloss opp til land), 
ikke bruk tjukkere snøre 
enn nødvendig. Nytter du 
et fargesterkt multifilament 
gjør du lurt i å knytte på en 
fortom med et mer «usynlig» 
monofilamentsnøre. 

Sluk gir jevnt over det 
sikreste resultatet, spesielt 
i høgfjellet. Farger og vari
anter behøver ikke bety 
all verden – viktigere er 
presentasjonen.  Sildesluker 
er alltid effektive fordi de 
er langtkastende og går 
djupt. I mindre vann, hvor 
rekkevidda ikke betyr så 
mye, fungerer tradisjonelle 
skeisluker, wobblere og spin
nere bra.

På varme dager med mye 
insekt på vannflata vil 
flueimitasjoner kunne 
være et godt valg. Om du 
ikke er dedikert fluefisker 
med fluestang osv. gjør 
kastedupp og flue like god 
tjeneste. Varianter av Strea
king Caddie fungerer nesten 
alltid som allroundflue i de 
fleste vannene i Hol kom
mune.

Mildt, overskyet vær med 
lett bris gir godt utgangs
punkt for fiskebett. La 
deg likevel ikke affisere 
av kategoriske råd og tips. 
Storfisken har en tendens til 
å dukke opp når du minst 
venter det.

FOTO: EMILE HOLBA

Med sitt mylder av fiskevann i alle størrelser, elver og 
bekker er Hardangervidda et eldorado for fiskere, og gir 
store muligheter for spektakulære fiskeopplevelser.

Hardangervidda nasjonalpark 
er det største sammenheng
ende høyfjellsplatå der ørret er 
den dominerende fiskearten i 
Europa.  Enten du er på familie
ferie og ønsker å ta barna på en 
fin utflukt, eller en erfaren fisker 
som ønsker å tilbringe dagen 
med å fiske i høylandet, finnes 

flere turalternativer som passer 
nettopp deg og dine behov.

Les mer om fiske i Hardanger
vidda nasjonalpark, Hol og Nore 
og Uvdal på www.visitHardan
gervidda.no.

De åtte 
fiskevettreglene
• Tenk sikkerhet i alt 

du gjør som sports
fisker

• Behandle fisken med 
respekt

• Vis måtehold
• Sett minst mulig 

spor etter deg
• Ta hensyn til andre 

naturbrukere
• Lær deg førstehjelp
• Kom deg trygt hjem
• Vær stolt av å være 

fisker

Fiske på 
Hardangervidda

Ørekyt i et aurevann 
er alltid en ulykke
Bruk av levende 
ørekyt som agn er 
forbudt.
Utsetting av ørekyt er 
forbudt.
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Fiskekortområdet til  
Geilo Jeger- og Fiskerforening
Området består bl.a. av Ustedalsvassdraget, som har 
sin passasje sentralt gjennom Geilo, fra Kikut og vest-
over til Grødalen finner vi flere gode vann som f.eks. 
Store Hakkeset, ovenfor Halling skarvet Skisenter bør 
Halletjønn nevnes, nord for Haugastøl ligger en rekke 
spennende alternativer og sist, men ikke minst: én 
times gange fra Tuva Turisthytte frister Skjerja, der 
gjennomsnittsvekta for ørreten ligger på rundt kiloen.

Fiskekort: Bl.a. div. sportsforretninger, Geilo Turistin-
formasjon, div. overnattingsbedrifter.

Andre opplysninger: Under portalen til www.njff.no 
finnes informasjon om GJFF. 

Fiskevann under Geilo Jeger og 
Fiskeforening
Ustedalsfjorden,  Lille og Store Hakkeset, Skjerja, 
Veslefjorden, Grødalen, Svartesteintjønn, Rundetjønn 
og Geilotjønn. For flere se www.njff.no

Fiskekort kan kjøpes: Geilo turistinformasjon, Sports-
butikkene, Hakkesetstølen, Haugastøl Turistsenter, 
Hermon Høyfjellssenter, Ustaoset Bensin og kiosk, 
Knuts Hyttegrend, Øen Turistsenter, Skjerja, Tuva 
Turisthytte.

Fiskekort for Geilo Jeger og Fiskeforening kan også 
kjøpes med SMS: 
Døgnkort -  send FISKEKORT AEJ10 til 2377  kr 60
Ukekort -  send FISKEKORT AEJ11 til 2377  kr 240
Sesongkort  kjøpes på inatur.no                   kr 500

Budalsvatnet
Vannet ligger idyllisk til tett ved Budalsvegen med 
utsikt til Hallingskarvet.  
Fiskekort: Betales fra fiskekortkasse ved den østre 
parkeringen.

Tuva Sameige
I området rundt Tuva Turisthytte er mulighetene 
mange. Relativt kort vei til fiskevannene, med følel-
sen av å være inne på Hardanger vidda. 
Fiskekort: Bl.a. Tuva Turisthytte.

Lågen fra Øvre Svangtjørne  
og vestover til Ossjøen og Heinelvi
Fra Heinelvi inne på Hardangervidda tar Lågen sin 
vei via Ossjøen, her fortsetter den elveløpet gjennom 
Seterdalen og etter hvert bygda Dagali. Ossjøen kan 
hvert år vise til flotte fangster tatt på sportsfiskered-
skap.
Fiskekort: bl.a. Joker Dagali Handel, Dagali Hotell.

Nedre del av Skurdalsvatnet
Variert bestand av ørret og røye. Trivelige omgivelser 
godt beskyttet med nåleskog på alle kanter.
Fiskekort: Knuts Hyttegrend.

Nedre del av Holmevatn
Mye av de samme omgivelsene og fiskeforholdene 
som ovennevnte området.
Fiskekort: Lia Fjellhotell
epost: lia@fjellhotell.no

Fiskekortområdene til  
Østre Hol Jeger- og Fiskeforening
De aller fleste av vannene som foreningen disponerer 
ligger innenfor Hallingskarvet nasjonalpark, fra Yngles-
dalen til blant annet Kyrkjedørsvatna. Det settes ut 
ørret regelmessig slik at bestandene jevnt over er gode 
og står i forhold til næringstilgangen. Kjøttkvaliteten er 
som regel ypperlig med flott rødfarge.

Fiskekort: Kjøpes hos bl.a. Storestølen Fjellstugu, 
Myrland Turistsenter, Best Hol og Kiwi Hagafoss.
Andre opplysninger: Under portalen til www.njff.no 
finnes informasjon om Østre Hol JFF. 

Innoset i Hovs fjorden og vestover
Via grusveger i Sør-Hovet eller «Ruud-brua» er det 
grei adkomst til denne elvestrek ningen.
Fiskekort: Birkelund Camping.

Holsfjorden
Holsfjorden ligger tett ved Fv. 50 gjennom hele Hols-
bygda. Tilgang til båt. Mye ørret av fin kvalitet Røye 
forekommer.
Fiskekort: Bl.a. Kiwi Hagafoss og Storestølen Fjell-
stugu.

Sudndalsfjorden
Moderat mengde fisk, noen større fisk. Vær obs på at 
deler av vannet er ekskludert fra offentlig. (Se kartet 
på fiskekortet).
Fiskekort: Storestølen Fjellstugu og Myrland Turist-
senter.

Holselva
Innløpselva til Strandafjorden er populær for 
fluefiskere. Elvestrekningen har et strengt forvalt-
ningsregime med særlige regler for fiskemetoder, 
redskap, maksstørrelser på fisk, soneinndeling osv. 
Les fiskereglene nøye!
Fiskekort: www.inatur.no

Skorpa Statsalmenning
I Sveingardsbotn, nord for Fv. 50. Bratt og til tider 
tungt terreng å gå i, men flere spennende vann hvor 
fjellstyre har satt fisk de siste åra. I Vestre Volavatn på 
Skorpa selges det garnkort. For mer informasjon eller 
bestilling ta kontakt med Storestølen Fjellstugu.
Fiskekort: Fritt stangfiske.
Andre opplysninger:  www.hol-fjellstyre.no

Bakkahellern og omegn
I fantastisk flott høgfjellslandskap ligger Geiterygg-
vatna, Bakkahellertjørnane og Omnsvatnet. Området 
er verdt et besøk. Ørretbestanden er variabel, men 
det finnes stor fisk i dette vassdraget.
Fiskekort: Geiterygghytta.

Urevassbotn
Stangfiske i vassdraget langs Fv. 50 fra utløpet av 
Urevassfjorden til Vierbotn.
Fiskekort: Storestølen Fjellstugu og Myrland Turist-
senter.

Ynglesdalen
Ca. 20 vann i Ynglesdalen mellom Strandavatnet og 
Hallingskarvet. God ørretbestand i de lavtliggende 
vanna.
Fiskekort: Storestølen Fjellstugu

SPORTSFISKE
i

HOL KOMMUNE

Informasjon om fiskeområder
(Se også turkartene

Geilo og Hallingskarvet)

Kr 30,-

Ved å laste ned Hol 
Kommunes frem ragende 
informasjonsfolder 
«Sportsfiske i Hol Kom
mune» kan du finne flere 
detaljer om de beskrevne 
vann og vassdragene samt 
omtale om ytterligere 
noen fiskemuligheter som 
her ikke er nevnt.

Geilo Jeger-  
og Fiskerforening
GJJF er en forening for 
fastboende og hytteei
ere med familier. Med 
et variert turterreng 
og gode muligheter for 
fiske er turplanen klar. 
Som medlem i GJJF får 
du billigere fiskekort 
og hytteleie. 

Isfiske
Fritt isfiske på Uste
dalsfjorden, Bergsmul
fjorden, Nygardsvatnet 
og Sløddfjorden når 
isen er trygg. 

Fiskevann og fiskekort

Du finner disse 
fiskevannene og mye 
annet spennende langs 
Route 50.

FOTO: YNGVE ASK FOTO: YNGVE ASK FOTO: YNGVE ASK
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Hardangervidda  
nasjonalpark

Hardangervidda er et høyfjellsplatå som i tillegg til 
å være et fantastisk turområde også innehar Norges 
største nasjonalpark. Hardangervidda er et populært 
turmål sommer som vinter, men været setter sine 
begrensinger på når det egner seg til turer.

Hardangervidda nasjonalpark 
er Norges største, og represen
terer et særlig verdifullt høy
fjellsområde. Området er viktig 
som tilholdssted for de største 
villreinflokkene i Europa, og er 
den sørligste utposten for fjell
rev, snøugle og mange andre 
arter av arktiske planter og dyr. 
Fjellvidda med de tusen sjøer er 
også et eldorado for fjellvandrere 
med telt og fiskestang.

Spor etter menneskets bruk 
av naturen er fremtredende 
på Hardangervidda, med flere 

gamle sleper og ferdselsveger, 
fangstanlegg, boplasser, buer og 
støler. Jakt og fiskeressursene 
blir i dag aktivt brukt av de som 
bor rundt vidda.

Et besøk i Hardangervidda 
nasjonalpark er fantastisk, men 
husk at du ikke nødvendigvis 
må innenfor nasjonalparkgrensa 
for å føle vidda på kroppen! Hele 
platået byr på flotte naturopple
velser og utsikt. 

Sesongene er slik: 
  Skisesong fra desember, men pga mye hardt vær er de 

fineste turene fra mars til juni. 
  Vandresesong fra juli til snøen faller, vanligvis i starten 

av oktober.

Mange steder må 
du gå et stykke for 
å komme inn i selve 
nasjonalparken, men 
enkelte steder kan du 
også kjøre bil nesten 
helt frem:

•  Sæterdalen/Ossjøen, 
avkjørsel i Dagali

•  Trondsbu/Tinnhølen, 
avkjørsel ved Tråstø
len/Dyranut

Andre fine startsteder 
for turer på Hardan
gerviddaplatået:

•  Geilo/Ustaoset/
Haugastøl

• Halne Fjellstugu
• Dagali/Sæterdalen
• Torsetlia Fjellstue
• Tuva turisthytte

Turforslag på Hardan
gervidda: 
 rundt Storekrækkja
  Halne eller Fagerheim 

til Heinseter
 Tuva til Lægreid
  fra Halne til Halne

kollen

Hele året

Hardangervidda nasjonalpark
•  Selve nasjonalparken ca. 3422 km2, hele pla

tået er ca 8000 km2.
• Vernet som nasjonalpark i 1981.
•  Høyeste topp er Sandfloegga 1721 moh. Den 

karakteristiske toppen Hårteigen er 1690 moh.
•  Det er 7 betjente og 5 ubetjente turisthytter i 

nasjonalparken.
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Velkommen inn  
i Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet er et svært karakteristisk landskapselement, med mange fine 
stier og løyper og allsidige turmuligheter, sommer som vinter. Terrenget er 
variert med slake heier i sør til det høye platået oppå selve Hallingskarvet.

Blokkmark og bart fjell oppå Skarvet gjør at 
kun lav, hardfør vegetasjon som issoleie kan 
klamre seg fast her. Lenger ned, med lunere 
klima og rikt jordsmonn rundt fjellet, finnes 
en rik og variert fjellflora med bl.a. fjellkvit
kurle, snøsøte og fjellveronika. Her trives 
også mange ulike fuglearter som kongeørn, 
jaktfalk og en rekke våtmarksfugler.

Hallingskarvet er en del av villreinens leve
område og fangstgroper og andre kulturmin

ner vitner om lang tids bruk av området til 
jakt og fangst.

Den sentrale beliggenheten gjør at nasjonal
parken er mye brukt til både dagsturer og 
flere dagers fjellturer. Rundt nasjonalparken 
finnes det mange fine utgangspunkter for 
turer, som f. eks. Geiteryggen, Raggsteinda
len, Vestreim, Prestholt og Finse.

•  En stor og variert 
flora.

•  Du kan se kongeørn, 
rev, jerv og en rekke 
andre arter.

•  Attraktivt område for 
jakt og fiske.

Fjellrev 
Fjellreven har i mange år vært kritisk 
truet og er en såkalt prioritert art. Ved 
Finse jobbes det med reetablering av 
fjellreven.

Blålyng 
Blålyng er en plante i Lyngfamilien. 
Det vitenskapelige navnet har den 
fått fra gresk mytologi – Phyllodoce 
var en sjønymfe. Den er ikke spesielt 
næringskrevende, men kan trives i 
kalkrik jord. Den blomstrer i junijuli. 
Bladene står tett oppetter kvistene og 
når den ikke blomstrer minner den 
om krekling.

Villrein 
Villreinen bruker beiteområdene både 
nord og sør for Hallingskarvet. Vin
terstid trekker reinen østover, mens 
den i sommerhalvåret holder seg 
lengst vest i nasjonalparken.

Hele året

FJELLREV. FOTO: PETTER BRAATEN BLÅLYNG. FOTO: BJØRN FURUSETH VILLREIN. FOTO:BJØRN FURUSETH

Hallingskarvet nasjonalpark
• Ca. 450 kvadratkilometer
•  Vernet som nasjonalpark ved kongelig resolusjon 22. desember 2006.
•  Åpnet av tidligere statsminister Jens Stoltenberg 9. august 2008.
•  Høyeste topp er Folardskardnuten med 1933 moh.
•  Selve platået er ca. 35 km langt og varierer i bredde fra 1 – 5 km.
•  Mange kulturminner fra fangst opptil 8000 år tilbake.
• Viktig beiteområde for villrein.

Har du spørsmål 
om Hallingskarvet 
 Nasjonalpark?
Kontakt Marit Hellan, 
marit.hellan@miljodir.no, 
telefon +47 959 74 251
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Fjellfilosofen

FOTO: BJØRN FURUSETH

Arne Næss avla magistergrad i filosofi, som den yngste 
noensinne, i 1933, og ble dr.philos i 1936. Ved ansettelsen som 
professor var han 27 år gammel. Næss var professor ved 
Universitetet i Oslo i 31 år. 

Arne Næss er kjent som grunn
legger av den dypøkologiske beve
gelse som går ut på at alle vesener er 
ett, alle ting henger sammen  som 
en helhet. Vår planet blir sett på som 
et levende system som krever vår 
omsorg, en såkalt utvidet omsorg. 
En slik forståelse må, ifølge Næss, 
prege våre handlinger generelt, 
samt vår personlige livsstil. 

Prinsippene i den den dyp-
økologiske plattformen er:
•At alt liv har en verdi i seg selv.
•Rikdommen av forskjeller mellom 
levende vesener har egenverdi.
•At mennesket ikke har rett til å 
redusere mangfoldet av livsformer 
unntatt for å tilfredsstille vitale 
behov.
•At befolkningsveksten må begren
ses.
•At dagens menneskelige inngripen 
i naturen er overdreven og destruk
tiv.
•At vesentlig bedring forutsetter 
endring av økonomiske, teknolo
giske og ideologiske forhold.
•At fokus på livskvalitet bør erstatte 
dagens overdrevne fokus på leve
standard.
•At tilslutning til de åtte punktene 
forplikter til å handle for å iverk
sette nødvendige tiltak.

Fjellklatreren Arne
Moren til Arne Næss var en av de 
første som hadde hytte på Ustaoset. 
Allerede i ung alder ble han sterkt 
knyttet til stedet og til det “store” 
fjellet som synes å være mye større 
enn alt annet – Hallingskarvet. 
Arne har beskrevet følelsene for 
Hallingskarvet som “overveldende 
mektig, ruvende, solid, stabil, rolig 
innerst inne, selvrespekterende – 
egenskaper jeg selv gjerne skulle ha 
hatt, men stort sett aldri hadde”.

Allerede som 10åring søkte Arne opp 
mot det store fjellet, og i 1937, som 25 
åring, fikk han realisert sin drøm om 
å bo oppunder “Skarvet” – en egen 
hytte på Tvergastein.

I midten av 1930årene brakte Arne 
Næss bolteklatringen til Norge, 
og 1936–37 klatret han flere ruter 
direkte opp de veldige svaveggene 
på Stetind i Nordland (1392 moh.). 
Dette gav klatreteknikken et kraftig 
puff fremover her i landet, og bruk av 

bolter til forankring for tauet gjorde 
også friklatringen sikrere.

Den norske førstebestigningen av 
Tirich Mir (7708 moh) i 1950 er kjent 
som vår første med moderne ekspe
disjonsklatring. Ekspedisjonen ble 
anført av Arne Næss, med Per Kvern
berg, Henry Berg, Tony Streather og 
Hans Christian Bugge. Dette var den 
fjerde høyeste bestigning noensinne 
(Annapurna 8091moh i Nepal ble 
besteget bare få dager før).

Arne Dekke Eide Næss  
(19122009), som bygde 
Tvergastein i 1937, reg
nes som en av Norges 
mest betydningsfulle 
filosofer.

Ønsker du å oppleve 
Tvergastein på nært 
hold? Stiftelsen Tver
gastein arrangerer 
«Tvergasteinsemina
ret» 21.23. september 
2018. Seminaret gir 
innblikk i Arne Næss 
sine tanker om økosofi, 
dypøkologi og livsfi
losofi. 
Se www.tvergastein.no 
for mer info.

Det var ikke jeg som 
begynte å klatre, det 
var dere som sluttet.

Arne Næss
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Torpo 
stavkyrkje
Rv7, den eldste byg-
ningen i Hallingdal fra 
omkring 1160.

Uvdal 
stavkirke
Fv40, funn tyder på at 
kirken ble bygd på slut-
ten av 1100-tallet.  
 

Nore stavkirke
Fv40, kirken ble bygd 
som en korskirke rundt 
1167.    

Opplev stavkirkene
Stavkirkene regnes 
for å være blant de 
ypperste represen
tanter for europeisk 
middelalderarkitektur. 
Det var antakelig over 
1000 stavkirker i Norge, 
i dag er det 28 som er 
bevart. 3 av disse ligger 
i dagsturavstand fra 
Geilo.

juni-
august

I Hol kommune er det mange vakre kirker som er 
verdt et besøk. Kirker fra forskjellige  tidsepoker, 
i tre og stein og noen rikt utsmykket. 

Dagali kirke fra 1850, er gitt 
et spesielt vern av Riksanti
kvaren.  Det samme gjelder 
Hol kyrkje fra 1924 og Hovet 
kyrkje fra 1910.  Den gamle 
hvite kirken i sentrum av 
Geilo er bygget i 1890 og er 
en populær kirke for viel
ser. Skurdalskyrkja fra 1969 
er bygget i stein og mur 
og er utsmykket av en av 
landets fremste kunstnere 
Victor Sparre  (19192008).  
Flere av kirkene er åpne for 

besøkende  om sommeren. 
Gudstjenester stort sett 
hver søndag i en eller to av 
kirkene.

«Leggsta´n» er en gammel 
gravplass i Dagali.  Denne 
var i bruk frem til 1850 til 
Dagali fikk sin egen kirke 
og gravplass. Verdt et besøk.

For gudstjenester, konserter 
og åpningstider se:  
www.hol.kirken.no

Kirkene i Hol

Hol gamle kyrkje 
er åpen fra 30. juni –  
5. august, tirsdag – søndag 
kl 11–16.  Det er mulig å 
bestille guiding for grup
per utenfor sesong: 
Telefon. +47 481 50 015.  

Priser:  
Voksen kr 70,  
Grupper over 10, honnør, 
student, barn kr 50, 

Geilo kulturkyrkje er åpen fra kl 9. Kunstgalleri, kafé mandag til lørdag 1115.
Spesiell arkitektur og utsmykking, vigslet i 2010.  
Arkitekt: Jorunn Westad Brusletto, glassmaleri/utsmykking: Kjell Nupen.
Fint rekreasjonsområde og godt utgangspunkt for lette turer i naturskjønne 
omgivelser sommer som vinter. 
Tlf. 32 09 69 30  Skurdalsvegen 22, Geilo  www. hol.kirken.no

GEILO KULTURKYRKJE. FOTO: BJØRN FURUSETH

juli-
august

Hele året

GEILO KULTURKYRKJE. FOTO: BJØRN FURUSETH

LEGGSTA’N I DAGALI - DAGALI KIRKE.

So
m

m
er

So
m

m
er

54  |  www.geilo.no   www.geilo.no  |  55

K
ir

ke
r 

og
 k

u
lt

u
r

K
ir

ke
r 

og
 k

u
lt

u
r



Geilojordet 
Et idyllisk tun med gamle byg
ninger fra 17001800tallet. En 
perle i Geilo sentrum for rekre
asjon, opplevelser og aktiviteter 
Om sommeren er det en uten
dørs kafé som serverer rømme
grøt og annen tradisjonskost. 

I låven er det utstillinger, og alle 
bygningene er åpne for besø
kende. For barna er det et fint 
lekeområde; og de kan besøke 
geitekillingene og hønene.

Fekjo kulturminnepark
I kulturminneparken står vakre 
skulpturer og lydkunstinstalla
sjoner som lager lyd når vind 

og vær berører instrumentene. 
På Fekjo er det også en 1100 år 
gammel gravplass som består av 
20 graver og flere kullgraver fra 
vikingtiden. Flere pil og spyd
spisser er funnet i området.

Tuftebrui
Brua ble sannsynligvis bygget i 
18841885. I 1985 ble dagens bru 
bygget, og den skulle være så 
lik den gamle som mulig, både 
i konstruksjon og av utseende.

Kulturminner 
langs Ustedals-
fjorden Rundt

TUFTEBRUI. FOTO: PAUL LOCKHART

Geilojordet
Åpent 16. juni (åpnings
arrangement)  
– 19. august (sommer
avslutning), kl 11–16.  

For andre tider, kan 
grupper kontakte  
Geilojordets Venner på 
telefon. +47 970 81 957.

Fekjo
Vakre skulpturer og 
lydkunstinstallasjoner.

juni -
august

juni -  
oktober

GEILOJORDET. FOTO: EMILIE HOLBA FEKJO. FOTO: EMILE HOLBA

So
m

m
er

So
m

m
er

56  |  www.geilo.no   www.geilo.no  |  57

K
u

lt
u

r

K
u

lt
u

r



Aktivitet og opplevelse kan være så mangt, og Geilo har det 
meste! Her oppe på fjellet er det mange som jobber for at 
du og dine skal få meningsfulle og minnerike opplevelser i 
løpet av besøket. 

Rafting, ridning, sykling, kajakk, juving, fatbike, skiskoler, brevandring, 
fjellturer med guide, kiting og aking for å nevne noe. Og mange av våre 
aktivitetsselskaper skreddersyr egne opplegg for deg og gjengen på tur. 

Vi skaper små  
og store øyeblikk …

GEILO HESTESENTER. FOTO: EMILE HOLBA

Opplevelser
Aktivitetsleverandører ......................... 60
Barnas Geilo ......................................... 66
Arrangementskalender ........................ 68
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FOTO: EMILE HOLBA

Vinternatt 
Vinternatt tilbyr isfiske, 
trugetur med bålkos 
og kveldsmat, skiturer 
og sove ute i telt eller 
snøhule. Jørgen og Hilde 
er utdannet friluftsvei-
ledere og tar deg trygt 
med på uoppdagede 
fjelleventyr. Lær om fri-
luftsliv og se naturperler 
i området rundt Geilo og 
på Hardangervidda. 

Telefon:  +47 41636579
post@vinternatt.no
www.vinternatt.no

Raftingsenteret 
Serious Fun 
Serious FUN tilbyr 
naturbaserte aktiviteter 
som spruter av energi 
og glede! Bli med på 
eventyrlig rafting, slapp 
av i badestampen og nyt 
naturen i villmarkscam-
pen. Ta med gjengen på 
en spennende paintball-
runde eller festlig team-
building. Serious FUN er 
en familiedrevet bedrift 
med fokus på personlig 
oppfølging. Velkommen!

Telefon: +47 400 05 786
post@seriousfun.no
www.seriousfun.no

Geilo Husky
I gåavstand fra Geilo 
sentrum kan du kjøre 
ditt eget hundespann 
med ivrige huskyer fram-
for. Alle Geilo Husky sine 
hundekjørere har lang 
erfaring fra hundekjø-
ring. Geilo Husky deler 
de gode historiene med 
dere rundt bålet etter 
tur. Lengre turer arran-
geres også i nærheten 
av Geilo eller på Hardan-
gervidda. Gled deg til en 
hårete opplevelse! 

Telefon: +47 905 98 252
booking@ 
geilohusky.com
www.geilohusky.com

Haugastøl  
1000 Moh
Haugastøl er et perfekt 
utgangspunkt for å sykle 
Rallarvegen om som-
meren. Om vinteren er 
Haugastøl et av
verdens beste
områder for snøkiting.
Områdene rundt hotellet 
byr på stabile vindfor-
hold hele vinteren.
På Haugastøl holdes det
kurs hver helg gjennom
hele vinteren, kurset gir 
grunnleggende
ferdigheter for å utøve
sporten på egenhånd.

Telefon: +47 32 08 75 64
mail@haugastol.no
www.haugastol.no

Geilo 
Hestesenter 
Hestesenteret tilbyr 
ridning fra 1 time til 
heldagsturer på Geilo 
og nær Hardangervidda. 
Tilbyr kanefart om 
vinteren og organiserer 
bryllupskjøring hele året.
Geilo Hestesenter har en 
fin akebakke og koselig 
uteområde. Islands-
hester og døl. Bestill på 
www.Geilo365.com

Telefon: +47 90643545 
post@geilohest.no
www.geilohest.no

Geilo Aktiv
Fatbike, truger, guiding! 
Bli med Geilo Aktiv på en 
tur du sent vil glemme. 
Prøv sykkel med ekstra 
tjukke dekk (fatbike) 
eller en tur på truger. 
Velg om du vil ha en liten 
tur rundt på Geilo, eller 
bli med på en spennende 
ekspedisjon innover 
fjellheimen. 

Telefon: +47 993 49 341
www.geilo-aktiv.com
ninagessler@ 
hotmail.com

Geilo Skiskole 
& Event 
Geilo Skiskole/Event 
sin basecamp ligger på 
Slaatta Skisenter. De 
skreddersyr opplevelser 
som passer både store 
og mindre grupper. 
Leverer komplette og 
morsomme aktiviteter 
for kurs og konferanse, 
firmaturer, bursdags-
feiringer etc. Hver uke 
arrangeres det mor-
somme aktiviteter for 
hele familien.

Telefon: +47 32 09 03 70
booking@ 
slaattaskisenter.no
www.slaattaskisenter.no

M-Event
M-Event tilbyr alt innen 
aktiviteter og arrange-
ment. Hvor det skal 
foregå bestemmer du! 
Skreddrsyr et konsept-
forslag i tråd med dine 
ønsker.

Telefon: +47 952 23 534
post@m-event.no
www.m-event.no

Jøklagutane
Med utgangspunkt på 
Finse kan Jøklagutane 
vise dette unike fjell-
området både sommer 
og vinter. Breføring 
på Hardanger jøkulen, 
sykkeltur på Rallarvegen, 
turmat i lavvo, team-
buidling og guiding. Bli 
med Jøklagutane på tur!

Telefon: +47 993 31 222
post@joklagutane.no
www.joklagutane.no

Geilo 365 
Se alle våre aktiviteter, 
og bestill online på vår 
nettside geilo365.no
 
Telefon: 32 17 80 20
info@geilo365.no
www.geilo365.no

Spennende aktiviteter hele året! 
For de som ønsker å oppleve alt det spennende Geilo 
har å by på, året rundt! Med base på Geilo har du det 
perfekte utgangspunkt for en rekke aktiviteter som 
rafting, ridetur, isbrevandring, trugetur, snøkiting, 
hundekjøring, fatbike, isfiske, sykkelturer og mye mer!
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FOTO: EMILE HOLBA

FOTO: EMILE HOLBALANGEDRAG

Finse 1222
Videreformidler og 
organiserer aktiviteter. 
Skisesong fra nyttår til 
utgangen av mai. Hotellet 
driver kursing i skiseiling. 
Utleie av både fjellski, 
randonéeski og truger. 
Guidede turer fra Finse 
over Hardangerjøkulen.  
Sommersesong fra 
starten av juli til slutten 
av september. Sommer: 
Sykkelutleie til Rallar-
vegen.

Telefon: + 47 56 52 71 00
booking@finse1222.no
www.finse1222.no

Dagali-
opplevelser 
Prøv en aktivitetsdag hos 
Dagaliopplevelser med 
rafting, gokart, bilslalom, 
paintball, isbanekjøring, 
snøscooter på bane eller 
hva med en scootersafari 
i snøkledd vinterskog? 

Telefon: +47 32 09 38 20
post@ 
dagaliopplevelser.no
www.dagaliopplevelser

Dagali  
Fjellpark  
/ Full On
Tilbyr sommer- og vinter-
aktiviteter for deg som 
elsker en aktiv livsstil.
Eget alpinanlegg, heisba-
sert kjelkekjøring, fami-
lie- til ekstrem rafting, 
heftig juvvandring, hav- 
og elvekajakk. Blant mye 
mer, for hele familien!

Telefon: +47 90622675
booking@fullon.no
www.dagalifjellpark.no

Høve Støtt 
Miljøsertifisert bedrift 
som tilbyr kortreiste 
opplevelser året rundt. 
Dyktige veiledere ladet 
med lokalkunnskap 
og turglede, tar deg 
med på skreddersydde 
turer i lokalmiljøet. Leik 
og moro for grupper 
og bedrifter er annen 
spesialitet. Har du lyst til 
å møte og oppleve det 
lokale her i området? Ta 
kontakt med oss i Høve 
Støtt.

Telefon: +47 97 53 43 33
post@hovestott.no
www.hovestott.no

Langedrag
Naturpark
På Langedrag kan fami-
lien oppleve ville dyr 
som ulv, gaupe, fjellrev,
elg og reinsdyr på nært
hold. Det er også ulike
husdyr, og aktiviteter, 
guiding og fôring hver 
dag i skoleferier og hel-
ger, kl. 12.00 og kl 14:00.
45 km fra Geilo (FV40 til
Skurdalen, følg deretter
veien langs Pålsbufjor-
den til Tunhovd).

Langedrag Naturpark
www.langedrag.no
Telefon: + 47 32 74 25 50
post@langedrag.no

Blaafarve-
værket
Blaafarveværket, ca 2,5 
timer fra Geilo, er en av 
Norges mest besøkte 
turistattraksjoner med 
kunst- og kulturopple-
velser i naturskjønne og 
historiske omgivelser. 
I 2018 feirer museet 
50-årsjubileum med 
bl.a. underjordisk 
henge bro i Koboltgru-
vene som en stor nyhet!

Koboltveien 11, Åmot
www.blaa.no
Telefon: +47 3277 8800,  
info@blaa.no

Epic Events
Epic Events er Norges 
største eventselskap 
innen snowboard og 
ekstremsport. Epic 
Events står bak store 
vinter- og sommer-
arrangement innen sin 
sjanger både på Geilo og 
ellers i  landet. Her finner 
du også  Norges eneste 
snowboard museum.

Telefon: +47 930 47 581
snowboardtrener@
gmail.no
www.epicevents.no

Lek og moro har alltid vært 
en  viktig del av et besøk på 
Geilo. La aktivitetselska
pene skape gode minner 
sammen med deg og flok
ken din.
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VI REALISERER  
DRØMMEN OM FJELLET

Herland Eiendom Geilo har en sterk posisjon innen
salg av fritidseiendommer og bolig på høyfjellet.

Med kontor på Geilo tiltrekker vi oss kunder
fra både Øst- og Vestlandet. Vi har gjennom  

en årrekke opparbeidet oss spesialkompetanse 
innen salg av fritidseiendom – med et mål  

om å levere det lille ekstra.

MEGLERTEAMET 
PÅ GEILO MED 

DET LILLE  
EKSTRA

Jannike Seljevoll Herleiksplass 
979 75 151

Ådne Holestøl Hognerud 
922 08 195

Hanne Blikås Handeland 
988 22 926

Rallarmuseet 
Finse
Rallarmuseet på Finse 
ligger i østre lokstall og 
er åpent på sommeren. 
Utstillinga viser stikking 
og bygging av bergens-
banen fra 1871 til åpning 
i 1909. Museet driver 
også kafe i Vokterboligen 
ved Fagernut 10km vest 
for Finse. 

Telefon: +47 905 00 940
post@rallarmuseet.no
www.rallarmuseet.no

Geilo Dog 
Sledding
Geilo Dog Sledding tilbyr 
hundesledekjøring på 
Ustedalsfjorden med 
utgangspunkt fra Geilo 
Beach, kun 2 km fra Geilo 
sentrum. Velg mellom 
5 eller 10 km turer. 
Lengre ekspedisjoner er 
også mulig. Guidene er 
erfarne førere som selv 
deltar i hundeløp.Book 
etter kl. 16 på ukedager. 

Telefon: +47 976 30 592
geilodogsledding@
gmail.com
geilodogsledding.no

Kiteskolen.no
Norges største kiteskole, 
og har 100 % dedikerte, 
lokalkjente og dyktige 
instruktører. På Geilo 
holdes kursene på 
toppen av Havsdalen. 
Dette er en velkjent kite-
lokasjon som er meget 
vindsikker.

Telefon: +47 417 77 888
info@kiteskolen.no
www.kiteskolen.no

FINSE. FOTO: BÅRD BASBERG

Groven 
Fjellgård   
Tilbyr guidet fluefiske 
eller kurs i fluefiske som 
gir grunnleggende kunn-
skaper om kasteteknikk, 
knuter, valg av fluer mm. 
Muligheter for overnat-
ting og middag.
 
Telefon:+47 950 92 224
anne.bj.borgnes@ 
gmail.com

Geilo Aktivitets-
senter
Brusletto Gård tilbyr 
snøscooterkjøring, snø-
rafting, skiskyting, aking 
på hallingvis, vann-
stafett, mjølkespann-
kasting og kappsaging. 
Gården huser mange 
hester og det arrangeres 
rideturer oppunder 
Hallingskarvet om som-
meren.

Telefon: +47 905 68 305
post@ 
geiloaktivitetssenter.no
www.
geiloaktivitetssenter.no
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Barnas Geilo 
Å være på tur med barn 
er en stor glede. Både 
for barn og for voksne. 
I områdene våre er 
det mange spennende 
aktiviteter og opplevelser 
for barn i følge med 
voksne, og for barn alene. 

Klatrepark, badeland, bowling
haller, sykkelparker, snøparker 
og aktiviteter i sentrum for å 
nevne noe. Geilojordet midt i 
Geilo sentrum er et herlig sted. 
På Geilojordet kan både beste
foreldre og barnebarn få tiden 
til å gå. Vi ønsker og håper at 
barn i alle aldre nyter godt av 
alt det spennende man kan 
gjøre på Geilo.

Spik
ke m

ed en ekte
 B

ru
sl

ettokniv

Bade i badeland

Spise på restaurant

Tenke en lit
en tanke på en stein

Sykle Downhill for første gang

Klatre høyt eller lavt

Være en hel dag i lekeland

Besøke dyrene på gården

Lage snømann

Lære et Hallinguttrykk

Kjøpe en Legoboks

Sykle i sentrum
Balansere på slakk line

Spille fotball
Hoppe på trampoline

Hoppe i høyet

Spise softis

Plukke blåbæ
r

Ta m
ed storesøster 

på kino

Sove i blom
stereng

H
andle lokale oster

B
esøke en åpen støl

Prøve noe ny
tt

Bade i et fjellvann

Bygge snølykt

Teste miniski

Ake i laaaange akebakker

Ta med bestemor på langrennstur

Kappspise rømmegrøt med Skarvetrolle
t

Grill
e pinnebrød

Sykle
 på stier i fj

elle
t med m

am
m

a

Lytte til fuglesang

Leke i Amfiet i Geilo sentrum

Ri på en snill hest

Lage blo
m

ste
rkra

ns ti
l l

ill
esøste

r

D
an

se
 ru

nd
t b

ål
et

Sp
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ap
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 p
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K
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 h
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an

n

Bestige Hallingskarvet med bestefar

Spill
e sja

kk m
ed kjem

pebrik
ker

Lek og moro i Trollklubben barnehage

Teste skateparkenInvestere i ny sparkesykkel

Kjøpe lapp på Geilojordet

Ta 1000 bilder av spennende ting

Fange stor ørret

Sitte på i kanefart
Lage sylte

tø
y

Se u
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pe o
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g
D
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å 
ra
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K
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Rød = hele året
Blå = vinter
Grønn = sommer/høst

Hol IL – stiftet 1903
Hol IL har aktive 
grupper innen fotball, 
allidrett, ski og skøyter. 
Idrettslaget er også 
ansvarlige for ukentlig 
barne og familie
svømming i Hol og 
Hovet. Det legges opp 
til turprogram som
merstid, og vi ønsker 
alle som vil hjertelig 
velkommen som med
lem og deltager på våre 
aktiviteter. 

post@holil.no 
www.holil.no

Barnas turlag Geilo 
Barnas turlag arran
gerer turer for store 
og små gjennom 
hele året. En super 
måte å bli kjent med 
andre foreldre og 
barn, og ikke minst 
nye turmål rundt 
om i hele nasjonal
parkkommunen! 

holturlag.dnt.no

Geilo IL - stiftet 1917
I dag har Geilo Idretts
lag ca 1 500 medlemmer 
og 10 undergrupper.
Alpin, Fotball, Golf, 
Langrenn og Ski
skyting, Snowboard, 
Telemark, Freestyle, 
Sykkel, bordtennis og 
en Allidrettsgruppe. Det 
er stor aktivitet i grup
pene, og barn er spesielt 
velkommen.

www.geiloil.no
admin@geiloil.no 

Hele året
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Arrangementskalender
Aldri et stille øyeblikk på Geilo! Her får du konserter, utstillinger, 
festivaler og idrettsarrangementer gjennom hele året.   
For mer informasjon om arrangementene, se geilo.no eller  
kvaskjer.hallingdal.no

Mai
10.-13. Jomfru-
weekend 2018 på 
Vestlia Resort, for 
mer informasjon se  
jomfruweekend.no 

17. mai-feiring, i 
grendene og 17. mai-
tog på ski fra Finse til 
Hardangerjøkulen

7. 8. 13. 15. og 16.
Vårskituren Fjell 
til Fjord med Finse 
1222, 2 netter.

Juni
16. Sommeråpning 
av Geilojordet, 
Åpent hver dag hele 
sommeren kl. 11-15

17. Sommeråpning 
av Hol turlags 
kanohus. holturlag.
dnt.no

23. Åpning av 
«Tusseskogen», et 
utendørs kunstgalleri 
og friluftsområde ved 
Slåttahølen på Geilo.

Juli
Åpning av Hol byg-
demuseum

3. Sommarkveld 
i Hol gml. Kyrkje, 
Konsert kl. 20:00 
www.hol.kirken.no

10. Sommarkveld 
i Hol gml. Kyrkje, 
Konsert kl. 20:00 
www.hol.kirken.no

17. Sommarkveld 
i Hol gml. Kyrkje, 
Konsert kl. 20:00 
www.hol.kirken.no

19.-22. Dagali 
Dagan/Dagali river 
festival, for mer 
informasjon se  
dagali-dagan.no 

21.-22. Rallarvegs-
løpet, fra Flåm til 
Haugastøl.

August
4.-12. Nasjonal-
parkdagene, variert 
program med turer, 
matopplevelser og 
mye mer til ære for 
nasjonalparkene 
våre. www.geilo.no

4. Holsdagen, 
Tradisjonelt bryllup 
med vielse i Hol gml. 
Kyrkje, brudeferd og 
feiring på Hol bygde-
museum.

Lordemarsjen
Flott turmarsj fra 
Raggsteindalen til 
Haugastøl. Buss-
transport.

18. Handelens dag, 
sommervarene skal 
ut, gjør et kupp på 
Geilo! www.geilo.no

17.-19. FENTEtrøk-
ket, Inspirerende 
jentehelg på Tor-
setlia, Dagalifjellet. 
www.fentun.org

18. Voss-Geilo, Syk-
kelritt med målgang i 
Geilo sentrum  
www.bergenck.no/
ritt/voss-geilo 

18. Barnas Skarve-
ritt, barnesykkelritt, 
www.geiloil.no

18. Geilotun-
dagene, auksjon og 
underholdning på 
Geilojordet 

September
1. Skarvet Opp, 
motbakkeløp og 
turmarsj opp Prest-
holttrappene,  
www.geiloil.no 

2. Kom deg 
ut-dagen, med Hol 
turlag på Holsåsen. 
holturlag.dnt.no

15. Haustmarknad 
i Hol

27.-30. Stetten 
Vinfestival på 
Geilo, vinsmaking, 
middager og mange 
gode smaker står på 
menyen denne hel-
gen. www.geilo.no 

28.-30. Fjell og ord, 
fjellhelg med kultu-
rell konfetti.  
www.finse1222.no 

Oktober
1.-12. Høstferie på 
Geilo, se eget pro-
gram på  
www.geilo.no 

5.-7. Norsk Mat-
glede, Matfestival. 
Torgdag lørdag 6. 
oktober.  
www.geilo.no 

Oktoberfest  
Dr. Holms,  
www.drholms.no 

November
Nasjonalparkmes-
terskap i rakfisk, 
Delta med din egen 
rakfisk! Kravet er at 
fisken er villfisk og 
fisket i en av Norges 
nasjonalparkkommu-
ner www.geilo.no 

  
Vinteråpning, for 
mer informasjon se 
www.geilo.no 

16.-18. Fjellmatfes-
tivalen, på Torsetlia, 
Dagalifjellet  
www.torsetlia.no/
fjellmatfestivalen/

Desember
Julemarked i Geilo 
sentrum,  
www.geilo.no 

22.-31. Jul på Geilo, 
se eget program, 
www.geilo.no 

28. Finse 1222 
åpner, nyttårsfeiring, 
www.finse1222.no 

31. Fakkeltog i ski-
bakkene på Geilo

Januar
12. Ustedalsfjorden 
Rundt,   
www.geiloil.no 

18.-20. Snowjam, 
Finse 1222, dato er 
ikke fastslått,  
www.finse1222.no

25.-27. Spark-VM, 
for mer informasjon 
se www.geilo.no 

25.-27. Finsejazz, 
Finse 1222, dato er 
ikke fastslått.  
www.finse1222.no
  
Ice Music Festival, 
for mer informasjon  
icemusicfestival.no 

Februar 
8.-10 Expedition 
Finse, Finse 1222, 
dato er ikke fastslått, 
www.finse1222.no

15.-17 Visit Hoth, 
Finse 1222, dato er 
ikke fastslått,  
www.finse1222.no

15.2-10.3
Vinterferie på Geilo, 
Se geilo.no for eget 
vinterferieprogram.

Mars
17- 22. DS19, aktivi-
tetsuke for familier, 
tilrettelagt for 
personer med Downs 
syndrom. Slaatta 
skisenter. 

April
12.-22. Påske på 
Geilo. Se eget påske-
program på geilo.no.

13. Hallingspretten
Skirenn fra Kikut 
til Ål.

27. Skarverennet
Vårens vakreste 
eventyr!
Turskirenn fra Finse 
eller Haugastøl til 
Ustaoset. 
skarverennet.no

2018

2019

SKARVERENNET. PHOTO: EMIL ERIKSSON
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Geilo er et klassisk vintersportsted med en stolt historie som en av 
Skandinavias beste og mest populære alpindestinasjon.

Vinteren er magisk på Geilo med snødekt landskap og herlig vinterstemning. Midt 
mellom to nasjonalparker finner du en fjellandsby med stolte skitradisjoner og ekte 
høyfjellsglede. Med et flott terreng, stemningsfullt bymiljø og alpinanlegg på begge 
dalsider, ligger alt til rette for minneverdige opplevelser. Få skisteder i Norge har så 
mange overnattingsalternativer, aktiviter og servicetilbud. På Geilo finner du ekte 
skiglede hvor barna er i fokus.

Vinter
Geilo – Barnas favoritt...............................72
Alpinkart ....................................................74
Skipass og skibuss .....................................75
Ski og snowboard ......................................76
Skiskole og skiutleie ..................................78
Parker .........................................................80
Kiting ..........................................................83
Langrenn og forslag til turer .....................84
Vinteropplevelser ......................................92

Vinter på Geilo
– Norges mest komplette vinterdestinasjon

FOTO: EMIL ERIKSSON
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Geilo – Barnas favoritt

Geilo er et skiparadis for barn med et godt tilrettelagt tilbud. Fine, oversiktlige 
barneområder med figurer og hopp, heiser og løyper tilpasset barna. Her kan de 
boltre seg i trygge omgivelser.

Vestlia
Trollklubben er et unikt barneområde. Her fin
ner du bånd, saktegående tallerkenheis og slake 
bakker. I bakkene er det mange morsomme 
og fargerike elementer som man kan svinge 
rundt, skli under og hoppe over. Her ligger også 
Trollklubben barnepass. en ski inski out bar
nehage. Når barna har blitt sikrere på ski, kan 
de flytte noen meter bort til Trollheisen  en 
tallerkenheis som går litt fortere og går litt len
gre opp til en lengre, men like snill barnebakke. 

Havsdalen
Havsdalen har koselig barneområde med bånd
heis nede ved heisområdet og i nærheten av 
Havsdalskroa. Her kan man også boltre seg i 
en barnevennlig tallerkenheis og adskilt barne
område.

Slaatta
På Slaatta finner du et stort barneområde med 
både skibånd og tallerkenheis. Morsomme 
elementer som terrengbølger, mini skicross, 
figurer, skogsløyper og selftimer. Heis og ski

skolepersonalet er tilstede for at du skal føle 
deg trygg. Slaatta Parken med hopp og rails i 
forskjellige vanskelighetsgrader, hovedsakelig 
tilrettelagt for barn og nybegynnere. Geilo 
Skiskole arrangerer aktiviteter hele uken og du 
kan også leie akebrett og ake i adskilt akebakke. 
Slaatta Stugu ligger rett ved bakken og er en 
populær kafe for barnefamilier.  

Kikut
Barneområdet med adskilt akebakke er trygt 
og spennende for de minste. Skibåndet, et sak
tegående “skiteppe”, er trygt, moro og enkelt å 
bruke! Barnebakken har et eget startområde 
og figurer som motiverer barna til å leke seg, 
svinge og bøye seg i knærne. Tallerkenheisen 
går noe lenger og gir utfordring til de litt større 
barna. 

Alle våre barneheiser er bemannet med en 
heisfører som inspirerer og hjelper barna til å 
mestre skiheisen.

Skiskole
Gi barna mestringsfølelse i bakken! La en 
dyktig skiinstruktør motivere og instruere 
barna slik at de kan ha det enda mer gøy i 
bakken. Velg mellom gruppetimer der barna 
kan møte andre barn på samme alder og 
nivå eller book en privattime for å få den 
aller beste oppfølgningen. 

Barnepass
Dersom barna ønsker litt fri fra skikjørin
gen kan de leke noen timer i Trollklubben 
barnehage. Et opphold i det koselige tøm
merhuset i Vestlia er populært for de små, 
og gir anledning for mamma og pappa å nyte 
noen timer sammen på ski.

Aktiviteter
Hele vinteren gjennom arrangeres det artige 
aktiviteter for de minste. Bli med på barnas 
skieventyr, slalåmrenn og aking. På Geilo 
har barna sin helt egne afterski med grilling 
av pinnebrød og mange artige aktiviteter. 

FOTO: SVERRE HJØRNEVIK

FOTO: VEGARD BREIE
Barna storkoser seg i alpinbakken! 
På Geilo finner du 4 store 
oversiktlige barneområder med 
skibånd, tallerkenheis og artige 
figurer i bakkene.
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Kjøp skipass online
 
Opprett din profil på SkiGeilo.no og ha full kontroll på 
familiens skipass. Fyll på skipasset online neste gang eller 
last inn penger til kjøp av varer i kaféene eller skiutleie. 
Benytt gratis skibuss og les om mange andre fordeler på 
SkiGeilo.no.  
Du kan kjøpe skipass online på 2 måter:

Gratis skibuss!
Tre flotte skibusser frakter 
deg mellom Vestliaheisen og 
Geiloheisen på hver sin dalside! 

Nå kan du kjøre «den hvite ringen» på 
Geilo og benytte deg av hele alpintilbudet 
uten å måtte av med alpinstøvlene! 

Skibussene kjører skytteltrafikk i heisens 
åpningstider. For informasjon om stoppe
steder og tidspunkter, se SkiGeilo.no

Geilo har alpinbakker 
i alle vanskelighets
grader på begge sider 
av et yrende sentrum. 
Her finner du 22 
heiser og 38 nedfarter. 
4 barneområder, 3 
terrengparker og hele 
6 serveringsteder. 

Sesongkort for seson
gen 18/19 vil gjelde 
for både Geilo og Hal
lingskarvet skisenter! 
 
Hallingskarvet ski
senter er beliggende 
i Sudndalen og har 3 
heiser, 8 løyper og gode  
offpiste muligheter.
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1.  Jeg har IKKE Smartcard 

Registrer din profil på SkiGeilo.no, 
og kjøp skipass online! 

I kjøpsprosessen velger du 
«Jeg trenger nytt Smartcard». 
Gjennomfør kjøpet. 

Scann strekkoden på  
ordrebekreft elsen i pickup-boksen. 

Gå rett i heisen. 

2.  Jeg HAR Smartcard 

Registrer din profil på SkiGeilo.no,  
og lad Smartcard online!  

I kjøpsprosessen velger du 
«Registrer nytt Smartcard i min 
profil». 

Legg inn WTP-koden på baksiden 
av kortet. Gjennomfør kjøpet. 

Gå rett i heisen. 

FOTO: VEGARD BREIE
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Geilo er en historisk alpindestinasjon og gir deg en av Norges 
beste skiopplevelser. Velpreparerte bakker i alle kategorier, 
effektive heiser, skipatrulje, og egne områder for de minste, 
sikrer trygge og gode skidager uansett ferdighetsnivå. 
Skibakkene ligger på begge sider av sentrum med skibusser 
som knytter dalsidene sammen.

SkiGeilo
•  Antall skiheiser: 22 (5 stolheiser,  

4  Theiser, 8 tallerkenheiser,  
4 skibånd)

•  Antall parker: 3
•  Antall nedfarter: 39, herav 9 

  grønne, 13 blå, 13 røde, 4 sorte
•  Bakker målt i km: 35 km
•  Lysløyper alpint: 8
•  Lengste bakke: 2000 meter
•  Største høydeforskjell: 378 meter

Lia Fjellhotell 
Lia Fjellhotell i Skurdalen har tre ned
farter, en skiheis og egen kjelkebakke 
på 1200 meters lengde. Høydeforskjel
len er 160 meter.

FOTO: SVERRE HJØRNEVIK

Alpint og snowboard

November
-april

I Geiloområdet finnes 
det over 50 alpin
bakker, store og små 
snøparker og mange 
boltreområder for 
barn.

GEILO

Rv. 7 fra Oslo

Hagafoss
22 km

10
 k

m

Rv. 50 til Bergen

SUDNDALEN

1244 m.o.h

735 m.o.h.

Heis

Lett

Middels

Vanskeligere

Skredfare

Hallingskarvet Skisenter
En skjult perle 33 kilometer fra 
Geilo mot Aurland. Her finner du 
lange bakker på opptil 3 kilome
termed en høydeforskjell på hele  
510 meter, og offpisst og frikjørings
muligheter i en særklasse. 
www.hallingskarvetskisenter.no

Dagali Fjellpark 
24 kilometer andre veien, mot Kongs
berg ligger Dagali Fjellpark. Her fin
ner du et familievennlig anlegg med 
5 lange løper, egen barneheis samt 
utleie av kjelker og airboard. 
www.dagalifjellpark.no
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Hallingskarvet 
Skisenter
Skiutleie – Skiskole på  
forespørsel 
www.hallingskarvet- 
skisenter.no 
post@hallingskarvet- 
skisenter.no 
Telefon: +47 908 24 022

Lia Skisenter
Skiutleie 
www.fjellhotell.no 
lia@fjellhotell.no 
Telefon: +47 32 08 74 00

Geilo Skiskole og  
Slaatta Skiutleie
www.slaattaskisenter.no  
booking@geiloskiskole.no 
Telefon: +47 32 09 03 70 

Finse 1222
Skiutleie: Randonée og 
fjellski.  
Skiseilkurs på forespørsel. 
Helgekurs enkelte helger på 
vinteren. 
www.finse1222.no 
booking@finse1222.no 
Telefon: +47 56 52 71 00

Dagali Fjellpark
/ Full On
Skiutleie – Skiskole på  
forespørsel 
www.fullon.on 
booking@fullon.no 
Telefon: +47 472 38 232

Skiskole og skiutleie

Noen er nybegynner, andre er mester. På Geilo har vi 
kunnskapsrike og erfarne instruktører som hjelper både 
voksne og barn til den gode mestringsfølelsen. Kanskje 
du ønsker å finpusse teknikken med en egen pro-coach? 

Velg mellom  gruppeskiskole 
eller  instruksjon med egen PT 
i både alpint, snowboard, tele
mark, park kjøring og langrenn.

Enten du skal lære å stå på ski for 
første gang, eller finslipe teknikken 
til å kjøre bedre i de mer avanserte 
løypene, har Geilo kurset for deg. 

Det er smart å leie! Du får det 
nyeste utstyret, som alltid er 

nyvokset og preparert når du 
leier ski. Velg blant et stort 
utvalg av skiutstyr, med forskjel
lige nivåer og til alle aldre. Ski
utleiene ligger i nær tilknytning 
til heiser og løyper. Skiutleien 
hjelper deg også med å justere 
bindinger eller preparere ditt 
eget utstyr.

FOTO: PAUL LOCKHART

SkiGeilo
Vestlia: Skiskole - Skiutleie 
Havsdalen: Skiskole -  
Skiutleie
Kikut: Skiutleie 
Slaatta: Skiskole - Skiut-
leie (se Geilo Skiskole)
www.SkiGeilo.no 
booking@SkiGeilo.no 
Telefon: +47 32 09 00 00

Geilo  Skishop
Skiutleie  
www.geiloskishop.no 
post@geiloskishop.no 
Telefon: +47 970 90 189

FOTO: PAUL LOCKHART

V
in

te
r

V
in

te
r

78  |  www.geilo.no   www.geilo.no  |  79

Sk
is

ko
le

 o
g 

sk
iu

tl
ei

e

Sk
is

ko
le

 o
g 

sk
iu

tl
ei

e



Parker
Geilo har et bredt tilbud av 
skiparker med ulike utfordringer 
til nybegynnere så vel som 
eksperter. Her finner du hopp, 
rails, boxer, walls og andre 
elementer som utfordrer 
kreativiteten og ferdighetene dine. 

Geiloparken - Havsdalen
Parken i Havsdalen er spennende og gir 
rom for mestring og utfordringer. Den 
inneholder blå, røde og svarte  hopp
linjer samt rails, PVC tuber og bokser. 
Parken vil også være åpen når det er 
kveldsåpent i Havsdalen (Arnetrekket), 
med gode lysforhold. 

Geiloparken - Kikut
Geilos største og mest besøkte park. Par
ken strekker seg over 2 løyper, Guro og 
Toneløypa. I denne blåparken finner du 
1000 meter med moro for barn og voksne 
i alle aldre og uansett ferdighetsnivå. 
Digge rails, boxer, hopp, rør, butterboxer 
rainbows og tilsammen over 50 elemen
ter, gjør dette til en park du kan finne 
nye variasjoner å mestre hele sesongen. 

Slaattaparken
På Slaatta finner du parken for junior 
og nybegynnere i alle aldre. Parken har 
et godt utvalg av hopp og rails med vari
erende vanskelighetsgrad, hovedsakelig 
lettere elementer. 

PVC tubes, forskjellige rails og bokser er 
noen av elementene. Ved barneheisen 
finner du mindre hopp, terrengbølger 
og PVC tubes for de aller minste.

Gradering
Very easy 
Easy 
Medium
Difficult 

FOTO: EMIL ERIKSSON
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Ta turen til fjells og opplev denne fascinerende sporten med 
høye svev, stor fart og mye moro.

Haugastøl som ligger kun 25 minut
ter unna Geilo, regnes som et av 
de aller fremste steder i verden 
å bedrive snowkiting. Både VM 
og World Cup har vært arrangert 
på Haugastøl. Kiting på snøen er 
fullverdig action. Stadig flere liker 
opplevelsen av å bruke vindkraft 
også på ski, og kite skiing er den 
actionsporten som vokser raskest 
i verden. Landskapet og vindfor
holdene på Hardangervidda og i 

Havsdalen gjør Geiloområdet til 
et paradis for alle som vil prøve seg.

De ekstreme forholdene på Finse 
gir perfekte forhold for skiseiling. 
Jevn vind og store flater å bevege 
seg på gjør Finsevatnet optimalt for 
små og store ekspedisjoner med seil. 
Skiseiling er best kjent som en trans
portmetode for lange turer, men det 
er også en fin familieaktivitet.

Kiting og skiseiling  
i verdensklasse

HAUGASTØL FOTO: HÅKON MÆLAND

Booking
For kitekurs kontakt
Haugastøl 1000 moh 
på mail@haugastol.no

Kiteskolen.no
Telefon: +47 417 77 888
info@kiteskolen.no
www.kiteskolen.no

For kurs i skiseiling
og kiting kontakt
Finse 1222 på
booking@finse1222.no

Vi vil inspirere og utvikle deg på snø… 

…og ønsker å gi 
deg en minnerik 
opplevelse!

GEILO SKISKOLE

SKIPASS, SKILEIE, SKISKOLE & AKTIVITETER
booking@geiloskiskole.no // +47 32 09 03 70

www.slaattaskisenter.no
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SkiGeilo

Full kontroll på familiens skipass 

Lad skipasset online neste gang,  
og gå rett i heisen 

Last inn penger på kortet og betal for 
maten i kaféene  

Gratis skibuss!

www.SkiGeilo.no

Opprett din profil på 
SkiGeilo.no

ETT KORT – ALLE MULIGHETER!
SKIPASS • GRATIS BUSS • FORDELSKORT

Registrerdeg!

GK17

x

ETT KORT 
– ALLE MULIGHETER!

SKIPASS • GRATIS BUSS • FORDELSKORT

Regist
rerdeg!

GK17

x

FOTO: PAUL A LOCKHART



Majestetisk ligger Hallingskarvet og 
vokter over alt og alle. Rundt fjellet 
ligger milevis med innbydende løyper. 
La stillheten og naturen omslutte 
deg. Flere av langrennsløypene er 
knyttet til DNTs oppmerkede løyper 
på Hardangervidda og i Skarvheimen. 
I tillegg finnes en lysløype på 5 km 
ved Geilohallen. Turløypene rundt 
Ustedalsfjorden er som skapt for 
barnefamilier med informasjonsskilt 
om områdets natur og kultur.

Geilo er kjent for sine mange koselige serve
ringssteder i fjellet. Noen av disse ligger en kort 
skitur unna, og passer fint dersom det er små 
med. Andre igjen krever en litt lengre tur. Felles 
for de alle er at du kan komme inn og få varmen 
i deg mens du nyter noe varmt i koppen og ekte 
hjemmebakst. Les mer om serveringshyttene 
på s. 102.

Skituren trenger ikke være så veldig lang, den 
kan være like fin for det. Terrenget på mange av 
småturene er gjerne småkuppert og morsomt, 
uten lange og dryge oppoverbakker. 

Løypekart fås på turistinformasjonen og hos de 
fleste overnattingsbedrifter. Trenger du å leie 
utstyr kan du få gjort det i en av skiutleiene. 
Her får du også preparert og smurt skiene slik 
at det ikke skal stå på utstyret når det bærer i 
vei innover viddene.

oktober-
mai

Langrenn  
– storslått og lett tilgjengelig

God kvalitet kjenne
tegner løypene på 
Geilo og Hol kom
mune. Hver dag blir 
løypene preparert av 
dyktige tråkkemask
inførere. Du kan følge 
med på live løypeopp
datering om når de 
ulike løypene sist er 
kjørt på 
www.skisporet.no

MOT HALLINGSKARVET. FOTO: PAUL A LOCKHART

Merk gjerne  
langrennsbildene 
dine med  
#hallingspor

Som en av Europas beste langrennsregioner ønsker Hol
og spesielt Geilo å levere langrennsløyper i verdensklasse.
Sentralt på Geilo finner du løyper i skogsterreng, høyfjell og
lysløype på Geilo Skistadion. Geilo har flere serveringshytter
tilknyttet løypenettet.
Det finnes også flotte langruter, som Hallingdalsløypa Sør fra 
Ustaoset eller Kikut til Norefjell og Hallingdalsløypa Nord fra 
Myrland til Gol.

Hallingdal kan by på over 
2000 km langrennsløyper
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 FOTO: DANIEL TENGS

 FOTO: EMIL ERIKSSON

For lengste runde, start ved Geilohallen, ellers er Geilo
jordet et godt utgangspunkt. Perfekt for nybegynnere 
og familier på tur, særlig hvis været er litt for tøft høy
ere opp i fjellet. Fin utsikt over Geilo og Ustedalen.

Lengde: ca 10 eller 12 km

1. Ustedalsfjorden Rundt

desember 
- april

Start i Vestlia opp Pariserløypa 
til Hakkeset, eller ta stolheisen 
for å spare litt krefter. Følg 
deretter fin, småkupert løype 
til Grønebakken og videre 
mot Ustetind. Kjør ned mot 
Ustaoset og opp over Eimehæe 
mot Prestholt. Derfra suser 
du avgårde ned til Havsdalen 

og Geilo igjen. Flott rundtur 
i variert terreng og nydelig 
utsikt mot Hardangervidda, 
Hardangerjøkulen og Hal
lingskarvet. Servering både på 
Hakkesetstølen, Grønebakken, 
Prestholt, Havsdalskroa og 
Slaattastugu.

Lengde: ca 35 km

3. Veslerunden, dagstur

januar 
- april

Start i Havsdalen og følg løypa østover 
i koselig bjørkeskog rundt Havsdals
hovda. Følg deretter løypa inn til 
Vestreim på nord eller sørsiden av 
Budalsvatnet. Ønsker du en kortere tur 
er det fint å ta den østligste runden  i 
Veslebudalen. Flott terreng og nydelig 
utsikt mot Hallingskarvet.

Lengde: ca 14,5 eller 
10,5 km

2. Budalsrunden

desember 
- april

Parker ved Steinstølen (bomvei kr 60,) og følg 
løype nordover mot Storemyr, Nyset og Feten. 
Ta deretter løype mot Brenthovd (med en liten 
avstikker opp på toppen) før det bærer tilbake 
langs Nysetfjellet. Fantastisk panoramautsikt mot 
Hallingskarvet, Reineskarvet og Ålingsfjella

Lengde: ca 14,5 km

4. Rundtur på Holsåsen

desember-
april

Parker ved kryss Fv40/Tjuvkjellaren og 
følg Glitrebergløypa vestover, med en liten 
avstikker innom den fine, lille nødbua 
«Hotel California». Følg deretter løypa 
rundt Glitreberget og tilbake mot Tjuv
kjellaren. 

desember 
- april

Lengde: ca 10 km

5. «Hotel California» og  
Glitreberget, rundtur

Eventyrlige skiopplevelser mellom Ustaoset og Norefjell. 
Gå hele strekningen med overnatting underveis eller 
velg deg ut enkelte etapper.

Hallingdalsløypa går fra Ustaoset via Grønebakken og 
Hakkesetstølen til Kikut. Fra Kikut fortsetter den mot 
Bruslettstølen og Sangefjell. Løypa går videre fra San
gefjell over Rødungshovda, Buhovdnatten, Steinstølen og 
opp til Dyna som ligger på grensen mellom Ål og Nes.

Fra Dyna går løypa videre til Ranten (Myking). Ved 
Synstevatn og opp til Liaset er det et brudd i løypa. Ski
traseen på ca.1 km blir ofte gått opp manuelt. Hvis ikke 
løypa finnes, er det mulig å gå opp bilveien fra FV214 og 
opp til pplassen på Liaset før man finner igjen skiløypa 
som går videre sørøstover mot Hallingnatten. Fra Hal
lingnatten fortsetter du videre langs Reinsjøen og ned til 
Flatvollen. Løypa går så mot Tempelseter og slutter på 
Norefjell.

februar-
april

Avstander
Ustaoset  Kikut  17 km
Kikut  Sangenuten  14 km
Sangenuten  Dyna  23 km
Dyna  Myking  10 km
Myking  Flatvollen  38,5 km
Flatvollen  Haglebu  2,5 km
Haglebu  Tempelseter  22 km
Tempelseter  Norefjell  11 km
Totalt  138 km

6. Hallingdalsløypa sør

 FOTO: PAUL LOCKHART

 FOTO: PAUL LOCKHART

FOTO: EMIL ERIKSSON
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Vinterglede for alle
Har du fått nok av skibakken, eller trives du egentlig best 
uten skiene på beina vi nordmenn etter sigende er født 
med? Geilo har mye annet morsomt og spennende å by 
på. Det handler bare om å bestemme seg.

Kast deg ut i en av Geilos ake
bakker, prøv fatbike, sykling på 
snø eller før ditt eget hunde
spann over hvite vidder. Vil du 
ha motoraction kan du prøve 

snø scooterkjøring eller isbane
kjøring med rallybiler.

Hva med en tur på spark eller 
truger? Begge deler kan leies på 

For grupper og firma
arrangement har Geilo 
flere gode arrangører 
som  leverer alt du 
trenger. 

Ta kontakt med oss på 
post@geilo.no så for
midler vi kontakt.

FOTO:EMILE HOLBA

TRUGETUR. FOTO: BJØRN FURUSETH

Turistinformasjonen. Det arran
geres også trugeturer med guide.

Når kvelden senker seg over 
Geilo finnes det ikke noe koseli
gere enn å være med på kanefart. 
Sitt trygt under varme feller og 
nyt opplevelsen og utsikten. Vil 
du ha enda mer hest kan du bli 
med på rideturer i vinterskogen.

Det er slike opplevelser som gjør 
at man tidvis finner stor glede 
gjennom å sitte helt rolig og lese 
en god bok. Eller kanskje lade 
batteriene med en SPAopplevelse 
som gir overskudd i en hektisk 
hverdag.
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Hvert år arrangeres SparkVM på Geilo, 
en morsom konkurranse som samler 
barn og voksne til lek og lite alvor.
SparkVM er inndelt i trim og kostyme
klasse. 

I tillegg er det en egen kostyme klasse i 
Barnas SparkVM samme dag.

FOTO: PAUL LOCKHART

Snøscooter
Enten du er veldig 
forsiktig eller ute etter 
skikkelig action finnes 
det en snøscooterak-
tivitet som passer. Du 
kan være med på rolige 
turer der naturopple-
velsen står i fokus, eller 
kjøre på lange snøscoo-
terbaner der du virkelig 
kan gasse på. 

Dagaliopplevelser
dagaliopplevelser.no
Telefon: +47 32 09 3820
post@ 
dagaliopplevelser.no
 
Geilo Aktivitetssenter
geiloaktivitetssenter.no
Telefon: +47 905 68 305
post@ 
geiloaktivitetssenter.no

Aking
Er du ute etter fart og 
spenning er Norges leng-
ste kjelkeløype i Dagali 
Fjellpark en utmerket 
lekeplass. Løypa er 1850 
meter lang, med rette 
fartsetapper, svinger og 
kuler. På godt føre kan 
kjelkene komme opp i 
70 km/t! For de mindre 
barna tilbyr Slaatta Ski-
senter utleie av akebrett 
og snowracer til bruk i 
eget akeområde.

Dagali Fjellpark / Full On 
www.dagalifjellpark.no
Telefon: +47 90622675
booking@fullon.no 

Slaatta Skisenter/ 
Geilo Ski School
www.slaattaskisenter.no
Telefon: 47 32 09 03 70
booking@ 
slaattaskisenter.no

Trugeturer
Bli med på en annerle-
des tur inn i skogen, eller 
til et flott utsiktspunkt. 
Truger har i lang tid vært 
et kjært fremkomstmid-
del i Norge. Du får en 
helt spesiell opplevelse 
i eventyrlig vinterland-
skap. Du kan enten gå 
alene, eller bli med på en 
guidet tur. Få ny kjenn-
skap om landskapet du 
vandrer i, og hva som 
måtte dukke opp. 

Geilo Aktiv
www.geilo-aktiv.com
Telefon: + 47 99349341
ninagessler@hotmail.com

Halne Fjellstugu
www.halne.no
Telefon +47 994 43 389/ 
53 66 57 12
post@halne.no

Slaatta Skisenter/ 
Geilo skiskole
www.slaattaskisenter.no
Telefon: +47 32 09 03 70
booking@ 
slaattaskisenter.no

Visit Geilo /  
Tourist Information
www.geilo.no
Telefon: +47 32095900
post@geilo.no

Kanefart
Opplev Geilo i sakte 
tempo og fra et annet 
perspektiv. La hverdagen 
suse, få ned pulsen og 
la roen senke seg. La 
vinterstemningen sige 
inn i sjelen ved lyden 
av bjellene og lukten av 
dampende hester. Ta 
med familie eller venner 
på en behagelig avveks-
ling under oppholdet 
deres på Geilo.

Geilo Hestestenter
www.geilohest.no
Telefon: +47 906 43 545 
post@geilohest.no

Hundeslede-
kjøring
Kjør ditt eget hunde-
spann innover de hvite 
vidder. Opplev farten og 
spen ningen, i pakt med 
naturen. Du kan velge 
om du vil kjøre ditt eget 
hundespann, eller sitte 
godt og varmt i sleden. 
Kjør kort eller lang tur.

Finse 1222
www.finse1222.no
Telefon: + 47 56 52 71 00
booking@finse1222.no

Geilo Dog Sledding
geilodogsledding.no
Telefon: +47 976 30 952 
 (etter 16:00)
geilodogsledding@
gmail.com
www.geilodogsledding.no
 
Geilo Husky
www.geilo-husky.no
Telefon: +47  90 59 82 52
booking@ 
geilohusky.com

Langedrag Naturpark
www.langedrag.no
Telefon: +47 32 74 25 50
post@langedrag.no

Spark i vei!
Sparkstøttingen er for 
mange kun et minne fra 
en svunnen tid da man 
kunne suse avgårde på 
vinterhvite veier.
På Geilo er vi heldigvis 
velsignet med hvite 
vintre og sparken lever i 
beste velgående!
Sparkstøttingen er et 
effektivt og morsomt 
fremkomstmiddel som 
finnes i flere størrelser. 
Turistinformasjonen i 
Geilo sentrum har utleie 
av spark. 

Visit Geilo/Tourist info.
Telefon: +47 32 09 59 00
post@geilo.no

Hvor høy er sparken 
ved Geilojordet?

Svar: 4,53 meter
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Spis deg  
mett og god!

Geilo har et 20-talls restauranter som byr 
på mat og drikke i mange varianter. Fra de 
enkleste smakfulle måltider til de deiligste 
menyer med tilhørende drikke. 

Det finnes lokalmat og retter laget av kortreiste råva
rer. Vi har internasjonale innslag og restauranter du 
kanskje har sett og besøkt før. Vi håper du tar deg tid 
til en matbit når du er på besøk her hos oss.  Du fin
ner også gode restauranter på alle hotellene på Geilo.

Mat & drikke
Spisesteder i bakken ....................................................98
Uteliv og afterski .........................................................100
Serveringshytter i fjellet .............................................102
Restauranter ...............................................................104
Kafeer og andre spisesteder ......................................105
Bakeri ..........................................................................107
Lokalmatprodusenter ................................................108
Hallingkost..................................................................111

FOTO: EMILE HOLBA
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Slaatta Stugu
Fra kjøkkenet på 
SlaattaStugu dufter det 
nybakte boller og annen 
hjemmelaget mat. Her 
får du servert varm 
suppe, rundstykker, 
salater, deilige bakevarer 
og mye annet. Smak den 
gode SlaattaBollen. 
Alle rettigheter.

Timrehaugvn. 34, Geilo
Telefon: +47 32 09 03 70 
www.slaattaskisenter.no

Hallingskarvet 
Skisenter
Kafeen i Hallingskarvet 
skisenter tilbyr varme og 
kalde retter. Hjemme-
laget gulasjsuppe og 
herlige, nybakte kanel-
boller.
 
Sudndalen
Telefon: +47 908 24 022
www.hallingskarvet- 
skisenter.no

HAVSDALSKROA. FOTO: EMILE HOLBA

HAVSDALSKROA. FOTO: EMILE HOLBA

Spisesteder  
i bakken
Etter noen timer på ski blir du 
garantert sulten. Det er mange 
spisesteder direkte i skibakkene. 
Flere av spisestedene tilbyr også 
catering og selskapsmenyer.

Havsdalskroa
Havsdalskroa er en perle 
i Havsdalen med mye 
god mat og drikke! 
Har lokalmat i flere av 
sine retter. Pizzaen skal 
være en av de beste. 
Afterskien er Geilos 
beste!

Nye Havsdalsvegen, 
Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00
www.skigeilo.no

Kikutkroa
Kikutkroa serverer nyde-
lig hjemmelaget mat 
uten dill-dall. Klassisk 
høyfjellsstemning og 
trivelige lokaler 1010 
moh. Her får du Geilos 
beste hamburgere!

Kikut, Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00
www.skigeilo.no

Stugu
Rask kvalitetsmat med 
ferske og gode råvarer. 
Stor barnemeny og stort 
torg med nydelige bake-
varer. Et hyggelig sted for 
hele familien.

Vestlia, Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00
www.skigeilo.no

Taubanekroa
Både lokalene og 
menyen på Taubanekroa 
er nyoppusset. Tilbyr 
hjemmelaget mat, lokale 
råvarer og god stemning. 
Når dagene blir lenger 
kan du nyte solen i sin 
helhet på den store 
uteserveringen.

Hegnavegen 77, Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00
www.skigeilo.no

Toppen Kafé
Toppen Skikafé med  
Geilos beste utsikt, 
serverer kaffe og enkle 
retter – sammen med et 
glass vin eller øl – holder 
åpent jul, vinterferie og 
påske, i tillegg til helger.

Vestlitoppen, Geilo
Telefon: +47 32090000
www.skigeilo.no

Fjellparken Kro
Kafeen i Dagali Fjellpark 
tilbyr varme og kalde 
retter. Åpent i heisens 
åpningstider: helger og 
ferier, samt sommer-
ferien og helger i rafting-
sesongen. 

Dagali
Telefon: +47 90 62 26 75
www.dagalifjellpark.no 
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FOTO: EMILE HOLBA

Havsdalskroa
Rockefot og allsang-
strupe? Havsdalskroa 
leverer Geilos beste 
afterski! Mulighet for 
dansing på bordene. 
Åpne store lokaler og 
høyt under taket. Høy 
allsangfaktor! Det er 
dette som er EKTE 
afterski!

Nye Havsdalsvegen, 
Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00
www.skigeilo.no

Kikutkroa
Middag, musikk og 
mingling. Afterski med 
trubadur og live-musikk. 
Her dyrker vi den gode 
stemningen, enten i 
påskesolen på terras-
sen, eller bak de lune 
tømmerveggene. Nyt 
en perfekt middag og 
slapp av.

Kikut, Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00 
www.skigeilo.no

Off Pist Lounge
Stilig og luftig utested for 
folk i alle aldersgrupper. 
Spiller den riktige musik-
ken, og viser den viktige 
fotballen. Et sted hvor 
alle føler seg velkommen.

Geilovegen 40, Geilo
Telefon: +47 32 09 28 88 
www.off-pist.no

Vinkjelleren på 
Hallingstuene
I underetasjen på Hal-
lingstuene ligger vinba-
ren. Vinbaren er innredet  
i en litt røff & rustikk stil, 
med slitte låvevegger 
og lekker belysning. Her 
tilbys et godt utvalg av 
viner på glass, vinsma-
kinger, samt gode lokale 
oster.

Geilovegen 56, Geilo
Telefon: +47 32 09 12 50 
www.hallingstuene.no

Perleporten 
Geilo
Stemingsfull afterski og 
bar midt i Geilo sentrum 
med dj’s, konserter og 
eventer. 

Geiloporten
Telefon: +47 909 92 963

Barocken bar
Barocken ligger i 2. eta-
sje på Bardøla hotell.
Alle rettigheter. Slå av en
prat i baren eller kos deg
foran peisen i salongen.
Deler av salongen kan
skilles av til private 
selskaper. Her finner 
du billiardbord og spil-
lerom.

Bardøla Høyfjellshotell, 
Geilo
Telefon: +47 32 09 41 00 
www.bardola.no

Skibaren
Dette er Dr. Holms Hotel 
sin hovedbar – det var 
her det legendariske 
afterski startet og fort-
satt har sitt hovedsete 
hver vinter. 

Dr. Holms Hotel, Geilo
Telefon: +47 32 09 57 00 
www.drholms.com

Taubanekroa
Chill & relax. Ro ned 
 puls en i solen med noe 
godt i glasset. Solstoler, 
snøsofaer og chill 
musikk. Slå av en prat 
med nye fjes og pust 
ut etter en digg dag i 
bakken.

Hegnavegen 77, Geilo
Telefon: +47 32 09 00 00
www.skigeilo.no

Uteliv   
og afterski 
Selv om Geilo er mest kjent som 
familiested har vi godt utvalg for 
festløvene også. Har du hørt om 
champagne luften på Geilo?
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Geiloområdet byr på en rekke flotte 
serveringshytter i fjellet. Noen er åpne både 
sommer og vinter, andre holder kun åpent om 
vinteren. Ta en titt og legg turen innom. Her 
kan du få noe å bite i og noe varmt å drikke.

Støler og 
serveringshytter

Prestholtseter
Prestholtseter ligger helt 
oppunder Hallingskarvet 
på 1242 moh., rett ved 
Hallingskarvet Nasjonal-
park. Det er et yndet 
turmål både sommer og 
vinter.

Nye Havsdalsvegen 150, 
Telefon: +47 959 47 626

des.-april
juli-okt. Hele året Februar-

oktober Hele åretHele året Feb.- apr. 
juni-okt.

feb.-april
juni-aug. 

juli-
august

desember- 
april

desember- 
april

Grønebakken
Røde Kors-hytta Grøne-
bakken ligger ved 
skiløypa mellom Geilo 
og Ustetind og har åpen 
kiosk vinterstid.

Grønebakken  
(Røde Kors Hytte, kiosk)
Telefon: +47 900 40 581

Hakkesetstølen 
Fjellstugu 
Hakkesetstølen Hytter 
ligger 1050 moh. midt i 
det flotteste turterreng 
på Hardangervidda. 
Merka turstier, fine 
fiskevann og preparete 
langrennsløyper. Kort 
avstand til alpinbakkene.

Hakkesetvegen 73, Geilo
Telefon: +47 32 09 09 20 
www.hakkeset.no

Fagerdalen
Fagerdalen har full støls-
drift hele sommeren. 
Det serveres mat og 
sjølproduserte varer i 
stølskafeen. Fagerdalen 
er ein levande støl der 
du kan komma tett inn 
på forskjellige dyr i eit 
trivelig miljø. Fiskekort 
til fjellvatnet vårt kan 
du også få kjøpt. Også 
åpent i påska.
 
Telefon: +47 911 09 779
www.fagerdalen.no

Vestreim 
Fjellstugu
Vestreim Fjellstugu ligger 
i Budalen, et stølsom-
råde en mil fra Geilo, 
like inntil Hallingskarvet 
nasjonalpark.
På sommeren kan man 
kjøre bil helt fram, mens 
man på vinterstid kan 
benytte preparerte løy-
per fra Geilo, Havsdalen 
og Ustaoset. 

Budalsvegen 320, Geilo
+47 4838 7587
www.vestreim.no
post@vestreim.no

Tuva 
Turisthytte
Tuva Turisthytte ligger 
1200 moh. og ble bygd i 
1915. Det er preparerte 
løyper og servering alle 
ukedagene i åpningspe-
rioden. Om sommeren 
kan du benytte bil opp 
til hytta, vi kan tilby fine 
turstier og fiskekort om 
du ønsker det. NB! Husk 
å smake Tuva-vaflene!

Telefon: +47 482 19 414 
www.hardangervidda-
nett.no/tuva/

Storestølen
Storestølen serverer 
hjemmelaget mat i 
kafeen alle dager fra 
20.06 til 30.09, kl. 11-20. 
Samt helger resten av 
året, kl. 13-18. Gode 
veganske og allergivenn-
lige alternativer. 

Strønde, Hol
Telefon: +47 32090400
www.storestolen.no
post@storestolen.no

Langedrag
Flott beliggende 1000 
moh. med flust av tur-
stier, langrennsløyper og 
aktiviteter. Servering og 
overnatting hele året.

Tunhovd
Telefon: + 47 32 74 25 50
www.langedrag.no
post@langedrag.no 

Torsetlia
Fantastisk beliggenhet
på solsiden av Daga-
lifjellet med flott utsikt 
over Hardangervidda 
nasjonalpark.
Torsetlia ligger 30 km fra 
Geilo sentrum, og midt i 
langrennsløypene. 

Dagalifjellet, Nore og 
Uvdal
Telefon: +47 32743681
www.torsetlia.no
post@torsetlia.no

Halne Fjellstugu
Midt på Hardangervidda, 
med alle mulighetene 
der. Kjøkkenet på Halne 
gjenspeiler årstidene 
og en lidenskap for 
naturlige råvarer. Vafler, 
eplekake m/krem eller 
melkesjokolade - Alle har 
sin turfavoritt.

Halne, Hardangervidda, 
Eidfjord
Telefon: +47 53665712
www.halne.no
post@halne.no
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Hallingstuene
Restauranten er inn-
redet som tre gamle 
halling stuer. Her kan du 
få hallingkost, lokale 
spesialiteter og utsøkt a 
la carte. Hallingstuene 
har spesialisert seg på 
viltretter som rype, rein 
og hjort.  

Servering
Norsk, vilt, vin

Geilovegen 56, Geilo
Telefon: +47 32 09 12 50 
www.hallingstuene.no

Pizzabakeren 
Geilo
Pizzabakeren i gågata 
serverer pizza kjent for 
sine nybakte bunner! 
Hos denne pizzabakeren 
kan du sitte ned og spise. 
Vi leverer til firmaer og 
større tilstelninger! 

Servering
Pizza

Vesleslåttvn. 19, Geilo
Telefon: +47 32 09 09 82
geilo@pizzabakeren.no 
www.pizzabakeren.no

Perlegrillen
Et koselig gatekjøkken 
med ulike burgere, 
rullekebab, Philly Cheese 
steak, fish&chips og 
salatbar. Take away, eller 
sett deg ned ved et av 
bordene inne på gate- 
caféen Perlegrillen. 

Kyrkjevegen 2, Geilo

Peppes Pizza
Uformell atmosfære. Her 
kan du få deres tradisjo-
nelle bestselgere samt 
pizza md nye variasjoner 
hvert år.

Servering
Pizza

Kyrkjevegen 2, Geilo
Telefon: +47 22 22 55 55 
www.peppes.no

Ro Kro
På Ro Kro får du god 
hjemmelaget mat og 
porsjonene er solide. 
Du er mett og glad når 
du går ut fra Ro Kro. De 
har uteservering om 
sommeren. 

Servering
Norsk tradisjonsmat, 
småretter

Geilovegen 55-57, Geilo
Telefon: +47 32 09 08 99 
www.rohotel.no

Perleporten 
Geilo
Herlig pub med enkel,
men deilig mat. Konser-
ter, arrangementer og 
quiz. Du må gjerne spille 
på pianoet! 

Servering
Lunsj, middag

Kyrkjevegen 1, Geilo
Telefon: +47 909 92 963

Cafe Mocca
Cafe Mocca er en hyg-
gelig kafe i hjertet av 
Geilo sentrum. Kafeen 
serverer kaffe i alle typer 
og smaker, kalde drik-
ker, suppe, påsmurte 
sandwicher, kaker og 
godteri.
Cafe Mocca har alle 
rettigheter. Solrik 
uteplass.

Servering
Småretter, påsmurt, 
kaffebar

Kyrkjevegen 8, Geilo
Telefon: +47 954 24 133 

I Kiosken
Hos oss finner du mat 
og varme/kalde drikker, 
aviser og blader, briller, 
bilrekvisita etc. Hos 
oss kan du ta med deg 
maten eller du kan sitte 
ned i koselige omgivelser 
i vår sittegruppe.

Servering
Gatekjøkken

Lienvegen 90, Geilo
Telefon: +47  909 11 395

Tuftelia 
Vertshus
Vegkro som serverer 
husmannskost fra kl. 11 
– 20 alle dager.
Vi arrangerer selskaper 
og jubileer for inntil 50 
personer. Alle rettigheter.
Stor parkeringsplass.

Servering
Husmannskost, Lunsj, 
Middag, Kaffe

Ustedalen 367, Geilo
Telefon: +47 32 08 80 00
www.tufteliavertshus.no

Restaurant 
Christian
A la Carte Restaurant på 
Dr. Holms Hotel, inspirert 
av Dr. Ingebrikt Christian 
Holms livsfilosofi, med 
utsøkt mat fra det fran-
ske kjøkken i kombina-
sjon med lokale råvarer.
Restaurant Christian 
holder åpent hver dag 
fra kl 18.00-23.00.

Timrehaugvegen 2, Geilo
restaurantkontoret@
drholms.com 
Telefon: 32 09 57 00
www.drholms.no

Bowl & Dine
En ekte amerikansk 
diner i samme lokalet 
som bowlingen,

Servering
Amerikansk diner, pizza

Dr. Holms Hotel, Geilo
Telefon: +47 32 09 57 00 
www.drholms.com

Sofias Café  
& Bar
Nyt deres hjemme-
lagede, gode mat og 
la deg inspirere av 
kreative retter. Sofias har 
utsøkte konditorvarer, 
og fristende kaker til 
desserten. Internasjonal 
kaffemeny.

Servering
Internasjonalt, småret-
ter. Bakeri

Bardøla Høyfjellshotell, 
Geilo
Telefon: +47 32 09 45 30 
www.bardola.no

FOTO: EMILE HOLBA FOTO: EMILE HOLBA

I Geilo sentrum har vi over 20 spisesteder som inklu
derer bakerier, konditori, internasjonale restauranter 
og restauranter som serverer tradisjonsrik norsk mat 
med lokale råvarer. Velbekomme! 
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Tlf. 32 08 72 00  |  vestlia.no

Tlf. 32 09 45 00  |  bardola.no

Tlf. 32 09 61 00  |  highland.no

MAGISKE GEILO 
OPPLEV VÅRE TRE HOTELLER – UNIKE HVER FOR SEG

Rom - Hytter - Matopplevelser - Sofias Café & Bar - Konferanse

Rom - Leiligheter - Spa - Bowling - Konferanse

Rom - Leiligheter - Bakeri og pizzeria - Konferanse

tastetrykket Grethe Melsom Hartz - 48060773 - Foto:  Paul Lockhart -  Emile Holba -  Pål Harald Uthus -  Terje Bjørnsen m/ flere

Åpningstider 
Highland Lodge Bakeri
Hver dag
07.0017.00

Pizzeria
12.0021.00 (22.00 helger)

Sofias Café & Bar 
Åpent alle dager 
12:00  22:00

Ferske bakervarer

Highland 
Lodge Bakeri 
og Pizzeria
Highland Lodge Bakeri 
og Pizzeria tilbyr lekre 
bakervarer i sitt bakeri. 
Utover dagen transfor-
meres bakeriet til en 
fantastisk pizzeria.

Servering
Bakevarer
Pizzeria

Highland Lodge,  Geilo
Telefon: +47 32 09 61 00
www.highland.no

Sofias Café  
& Bar
På Sofias Café på 
Bardøla Høyfjellshotell-
kan du i tillegg til deilige 
varmretter nyte brød 
og gode konditorvarer i 
form av kaker og prali-
ner.  Når du skal betale 
maten kan du kjøpe med 
deg dagsferske brød 
hjem eller til hytta.

Servering
Internasjonalt, småret-
ter. Bakeri

Bardøla Høyfjellshotell, 
Geilo
Telefon: +47 32 09 45 30 
www.bardola.no

FOTO: EMILE HOLBA
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Å gå inn i de renoverte lokalene til den tidligere
dagligvarebutikken i Hol sentrum er en opplevelse i seg selv.
Rommet har en egen stemning med brent villmarkspanel,
omgitt av lokalmatprodukter, saueskinn og innsyn, gjennom 
en glassvegg, til ysteriet og ostelager.

I butikklokalet står et massivt bord 
laget av et 130 år gammelt lerketre 
fra Ål Prestegård. Bordet står på 
lafta sokkel som utgjør en trivelig 
sitteplass, her du kan slå av en prat 
over en kaffekopp og havrekjeks 
med velsmakende hvit eller brun 
geitost. 

Hol Ysteri drives av Reidar og Kjer
sti Stenberg med familie, i tillegg 
til å ha produksjon på gården og 
på Prestholt har de laget ysteri 
i de gamle butikklokalene i Hol 
sentrum. Her produserer de blant 
annet en av ostene de er mest kjent 
for: Leirgrøv hvit geitost. Mens ekte 
brun geitost er produsert på Prest
holt 1242 m.o.h. siden 1990. I tillegg 
satser de på kjekjøtt, spekepølse og 
spennende FjellGodt konfekt – som 
du selvsagt finner i butikken deres.

Geitost fra Prestholt vant i 2015 
gullmedalje i NM i lokalforedla mel
keprodukt, og gull i NM i gardsost 
i 2016. Ysting av hvite oster krever 
tålmodighet, selve ystinga tar ikke 
så lang tid, men ventetiden for å 
sjekke kvaliteten og smaken på 
osten er lang. Først etter 3 måneder 
kan man finne ut hvordan osten 
ble, og osten bør lagres i minimum 
6 måneder før den er klar for salg. 

Prestholt og Hol Ysteri har tatt en 
viktig del av kulturarven i Norsk 
landbruk og stølsproduksjon, som 
tidligere var en viktig kilde til selv
berginga, og laget sitt levebrød av 
det. Familien utvikler nye produkter 
og planlegger et kjøkken i tilknyt
ning til butikken, slik at de kan pro
dusere andre produkter og kanskje 
også servere mat i butikken.

De samarbeider med andre lokalmat 
produsenter, og selger produkter fra 
Rueslåtten ysteri; som Chev Kubbe 
Geitost, Kubbeost, Lord Garvagh, 
Kyhovda halvfast ost, Vesle Velten 
og Store Velten. Du kan kjøpe Gam
malnorsk Spelsau kjøtt fra Bergheim 
og de har et samarbeid om ysting og 
oster fra blant annet Hamarsbøen 
og Gurostølen stølsost av kumelk. I 
butikken finner du også produkter 
som er produsert andre steder i 
blant annet Hallingdal og Numedal. 

I tillegg til å selge sine produkter 
selv, finner du produktene i lokal
matdisken på Spar Geilo. De er 
også aktive på Bondens Marked i 
Oslo og Drammen og Bondens Torg 
i Kongsberg. 

Hol Ysteri

Lokalmatprodusenter du bør oppsøke:
Rueslåtten Ysteri
Hol Ysteri
Herlig AS
Bardøla Høyfjellshotell, Sofias Cafe og Bar
Matkrok’n Delikatesse & Catering
Restaurant Hallingstuene
Geilomat
Eira Vilt & fisk
Øvrejorde
Nerol Økologiske Andelshage
Gurostølen
Hamarsbøenstølen
Fagerdalen Støl
Geilo Handelslag Spar

FOTO: EMILE HOLBA

FOTO: EMILE HOLBA

Du kan oppleve ysting 
på nært hold hos Hol 
ysteri, følg med på    
@HolYsteri for å se når 
de yster og befinner 
seg på Bondens 
Marked. 

Kjekjøtt er mildt i 
smaken og kan nesten 
sammenlignes med 
kylling. 
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Tradisjonelt er Hallingkost den maten de brukte i 
Hallingdal, før det ble vanlig med «kjøpemat». 

I gammel tid ble maten i hoved
sak laget av lokale råvarer, og 
oppskriftene gikk i arv fra mor 
til datter. I dag er Hallingkost 
mat for moderne mennesker. 
Det er kortreist mat, stort sett 
produsert av lokale råvarer.

Mange av produktene er øko
logiske, og det blir brukt rene 
råvarer uten tilsetningsstoffer. 

Hallingkost vil gi folk opplevel
ser med mat som de bare kan 
få i Hallingdal. Hallingkost 
har siden 2002 bygd opp en 
nettverks organisasjon med 

over 60 deleiere. Hallingkost 
skal bidra til bedre verdi skaping 
for del eierene, gjøre den lokal
produserte maten synlig og 
styrke Hallingdal som reiselivs
region. Hallingkost BA vil 
arbeide i grensesnittet mellom 
landbruk og reiseliv. Et aktivt og 
levende landbruk er grunnlaget 
for framtidas reiseliv. Halling
kost vil være med å legge til 
rette slik at du kan oppleve alt 
det fantastiske som blir produ
sert og servert i dalen vår. Her 
finner du mer informasjon om 
stølslivet og våre produsenter.

Unn deg en smak 
av fjell og vidde

Hallingkost BA
www.hallingkost.no

Hallingdal Catering

Hallingdal Småmat

Hemsedal  
Flatbrødbakeri

Herlig AS

Himmelspannet

Ingunns Bakeri

Leveld Lefsebakeri

Pash Chocolate

Prestholt Geitost

Rueslåtten Ysteri

Smak av Hallingdal

Tamt og Vilt

Vats Gardsmat

HALLINGTAPAS. FOTO: MARIAUS RUAHALLINGTAPAS. FOTO: MARIUS RUA HALLINGTAPAS. FOTO: TERJE BJØRNSEN

Lokalmatprodusenter
Med lange mattradisjoner har Geilo og Hol mange små selskaper 
og restauranter som produserer og tilbyr lokal mat. Du finner alt 
fra forskjellige metoder for å bevare fisk og kjøtt, bakerier, lokale 
osteprodusenter, til restauranter som serverer lokalt viltkjøtt.

Nerol 
Økologiske 
Andelshage
Økologisk andelshage 
i Hol. Bli med i felles-
skapet og få gleden 
av å dele kunnskap, 
opplevelser og lokale, 
økologiske grønnsaker.

Telefon: 415 12 855
mtnerol@online.no

Øvrejorde
Lokalprodusert kjekjøtt 
fra Hovet. Ferskt kjekjøtt 
er tilgjengelig fra februar 
til juni, fryst tilgjengelig 
gjennom hele året.

Villandsvegen 38, Hovet
Telefon: 32 08 97 31
www.ovrejorde.no

Rueslåtten 
Ysteri
Produksjon av ost, 
yoghurt og andre 
melkeprodukter fra 
egne kyr. Vinner av flere 
prestisjetunge priser de 
siste årene.

Liavegen 16, Hol
www.rueslåtten.no
Telefon: 415 12 318
rueslaattenysteri@
gmail.com

Prestholt 
Geitost
Ekte, brun geitost pro-
dusert 1242 moh. siden 
1990. Vinner av flere 
prestisjetunge priser de 
siste årene.

www.prestholt.no
Telefon: 992 74 157
www.prestholt.no
post@prestholt.no

Hamarsbøen 
Gard
Driver med melkepro-
duksjon og leverer melk 
til produksjon av hvitost 
hos Rueslåtten Ysteri. 
Om sommeren lages 
det rømme på stølen i 
Havsdalen.

Kvislavegen 25, Geilo
Telefon: 412 32 701
www. hamarsboen.no
livmha@icloud.com

Geilomat
Lager kvalitetsmat som 
røkt og speka laks, 
pølser, sauser m.m. 
Jahn-Birger har over 
50 års erfaring fra kok-
keyrket.

jb@geilomat.no
Telefon:  908 72 004

Eira Vilt og Fisk
Produkter av lokalt vilt 
som reinsdyr, elg og 
hjort. Foredler også kald 
og varmrøkt ørret fra 
fjellvann i nærheten.

Håkonsetgutu 7, Hovet
Telefon: 991 57 077
www.eirafiskogvilt.no
iinfo@eiraviltogfisk.no

Gurostølen
Gurostølen hvitost pro-
duseres av stølsmelk på 
Hol ysteri.

Telefon: 908 65 957
www.gurostolen.no

FOTO: EMILE HOLBA

Herlig AS / 
Herligheten 
café
Herlig lager tradisjonell 
mat fra Hallingdal med 
lokale råvarer, slik som 
småmat og rømmegrøt.
Ta gjerne lunsjen i 
Herligheten cafe, med 
ferskt påsmurt og andre 
lunsjretter.

Lienvegen 155, Geilo
Telefon: +47 40880054
gk@herlig-tradisjoner.no
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No 1
No 1 tilbyr god veiled-
ning innenfor klær og 
mote. Har et bredt tilbud 
for barn og ungdom. 
Fører klær fra blant 
annet Fransa,  Vero Moda 
og Name It med mer. Har 
også garn og utstyr for 
håndarbeide.

Geilotorget Geilo
Telefon: +47 32 09 09 99  
www.geilohandelslag.no

Interoptik
Interoptik skal ha Norges 
mest fornøyde kunder. 
De bestreber å gi de 
beste rådene når det 
gjelder syn, bruk og 
utseende. De anbefaler 
briller og synsløsninger 
som passer deg som 
person. 

Amfi Geilo
Telefon: +47 32 09 00 45 
www.interoptik.no

Amok Geilo
I varesortimentet finner 
du møbler, interiør-
artikler, gulvtepper, 
madrasser, sengetøy, 
dyner/puter, belysning, 
solavskjerming, klær, 
sko, vesker etc.

Geilovegen 52, Geilo
Telefon: +47 32 09 01 00 
www.amokgeilo.no

Geilo Auto 
Geilo Auto ligger 
langs Rv. 7 og er i dag 
forhandler av Mazda 
og SsangYong. I tillegg 
finner du bilverksted for 
bil og snøskuter, ESSO 
bensinstasjon, vaskehall 
og både NAF Bilberging 
og Falck Bilberging. 

Lienvegen 90, Geilo
Telefon: +47 32 09 00 01
post@geiloauto.no 

Cirkle K Geilo 
er klare for å hjelpe deg 
med det du trenger! 
Åpent fra morgen til 
kveld, og sørger for at 
både du og bilen din har 
tilgang på litt påfyll.

Lienvegen 41, Geilo 
Telefon: +47 32 09 02 26
Johan.Helland@ 
statoilfuelretail.com

SamSara Geilo
Flott butikk med 
personlige preg, og de 
tilbyr alltid det nyeste 
innen klær. Fører en 
rekke kjente designvarer.

Geiloporten
Telefon: +47 32 09 06 00 
www.samsarashop.no

G.S.A.
G.S.A. (Geilo Sko og 
Accessoirer) har skomote 
til dame, herre og barn, 
klær og accessoirer.

Amfi Geilo
Telefon: +47 909 39 950 

Handel og hygge

Geilo sentrum er et unikt treffpunkt 
med et bredt utvalg av butikker og 
servicetilbud. 

Hjertet av Geilo bærer preg av et urbant og stem
ningsfullt bymiljø, plassert midt i vakre fjellom
givelser. Amfiet og gågata huser små og store 
arrangement gjennom hele året. Rykende fersk 
cappuccino, siste trender innen mote og interiør 
og lokale skatter – alt får du i Geilo sentrum.

AMOK GEILO. FOTO: EMILE HOLBA

Handel og hygge
Mote, klær og interiør..........................................112
Bensinstasjon og verksted ..................................113
Mote, klær og interiør forts. ................................114
Helse og velvære .................................................118
Sportsbutikker.....................................................119
Dagligvarer og mat ..............................................121
Laget på Geilo ......................................................122
Vi bygger Geilo .....................................................123
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Vil du ha noe nytt til hjemmet eller hytta  finner du 
garantert noe som frister på Geilo. Det er mange 
butikker å velge  mellom enten du er på jakt etter 
den perfekte sofaen eller en koselig lysestake.

GEILO SENTRUM. FOTO: EMILE HOLBA

TRAKTØREN KJØKKENUTSTYR. FOTO: EMILE HOLBA

Geilo Bunad og 
Bygdekunst
Geilo Bunad og Byg-
dekunst selger og pro-
duserer Hallingbunad, 
samt skinn, suvenirer, 
garn etc.

Vesleslåttvegen 14, Geilo
Telefon: +47 32 09 13 90 
www.geilobunad.no

Herleiks
Her finner du interiør til 
barnerommet og gaver 
til enhver anledning. 
Fører merkene Sebra 
Interior, Kids Concept, 
Blafre, Lillelam og 
Lilleba

Geiloporten
Telefon: +47 32 09 48 61

Europris
Kjede som fører alt fra 
interiør, fritidsartikler, 
klær, husholdningsar-
tikler, garn og utstyr 
til dyr. 

Amfi Geilo
Telefon: +47 481 53 507 
www.europris.no

Nille Geilo
Nille er en landsdek-
kende lavpriskjede med 
et allsidig varespekter. 
Varer som glass, steintøy, 
kjøkkenutstyr, leker, 
verktøy, lys, servietter, 
elektriske artikler, teksti-
ler, gaver, hygieneartikler 
og godteri. 

Amfi Geilo
Telefon: +47 953 30 622 
www.nille.no

Kirkens  
Gjenbruks- 
butikk
Godt utvalg, rimelige 
priser.

Åpen onsdag til lørdag 
kl 12-16

Geilovegen 12, Geilo
Telefon: 917 98 314

YES! Vi leker
Yes! Vi leker Geilo er 
Hallingdals største 
lekebutikk på 200 km2.  
Her finner du et bredt 
utvalg av leker, hobby 
og sesongvarer til barn i 
aller aldere.

Geiloporten
Telefon: +47 32 09 48 61

Traktøren 
kjøkkenutstyr
Traktøren Kjøkkenutstyr 
tilbyr et stort og variert 
utvalg innen kjøkken-
utstyr av merkevarer 
med høy kvalitet, samt 
trender for matlaging. 
De tar gjerne imot 
kundebestilling av varer 
samt forespørsler etter 
spesialvarer. 

Geiloporten
Telefon: +47 32 09 48 61

Power 
Power ligger på Geilo-
porten og tilbyr elek-
tronikk og apparater av 
kjente merkevarer. 

Geiloporten
Telefon: +47 32 09 12 99
www.power.no
post@expert-geilo.no

Blomsterstua 
Blomsterstua hjelper 
deg med alt innen blom-
ster: oppsatser, kranser, 
buketter og potteplan-
ter. Her finner du også 
lys og servietter. 

Vesleslåttvegen 14, Geilo
Telefon: +47 32 09 15 50

Annekset 
Interiør
Her finner du alt av 
interiør til hus og hytter. 
Fører kvalitetsvarer som
lamper, lysestaker, glass,
pyntegjenstander,
møbler, gardin og 
møbelstoffer. Her kan 
du få konsulenthjelp til 
ditt prosjekt, og hjelp av 
flinke sydamer.

Kyrkjevegen 10, Geilo 
Telefon: +47 32 09 10 14 
www.annekset.com
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Følg oss på

Åpningstider
Man. - lør. 10 - 17

Fre. 10 - 18
Kiwi minipris, Geilo Apotek og Perleporten  

har egne åpningstider.

Åpningstider
Man. - tors. 10 - 17

Fre. 10 - 18 • Lør. 10 - 16
Dagligvare og serveringssteder  

har egne åpningstider

Shopping i 
butikker på Geilo
Geiloporten: KIWI minipris 
Power • Samsara
Dale of Norway 
Herleiks Gaver & Interiør
Herleiks Barneklær 
Geilo Apotek • YES vi leker 
Perleporten Café og Bar 
Traktøren Kjøkkenutstyr
Vulkan Frisør • UnoX
Geilo Eiendomsmegling 

Amfi Geilo: Rema 1000 
Sunkost • Vinmonopolet
Perlegrillen • Peppes Pizza
Interoptik • Notabene
Bror og søster • Intersport Geilo 
Sparebank 1 Hallingdal Valdres
Princess • Europris  
Boots Apotek • Nille
Geilo Sko og Accessories 
Tilbords • Geilo Frisørcenter 
IT-help • Aktiv Helse
VITA Exclusive • Sport Outlet
Pizzabakeren/Diaz Spill & Lunsjbar

BOOTS APOTEK. FOTO: PAUL LOCKHART

Munnviken
Munnviken har et team 
bestående av 2 tannleger 
og 3 assistenter. Deres 
mål er å gi pasienter en 
trygg og god oppfølging 
av sin munn og tann-
helse.

Lienvegen 24, Geilo     
Telefon: +47 21645564

Boots Apotek
Trenger du medisiner får 
du hjelp av Boots Apotek 
på Geilo. Her finner du 
produkter for helse og 
kosthold, samt det du 
trenger for baby, barn og 
kroppspleie.

Amfi Geilo
Telefon: +47 32 09 58 80

Aktiv Helse
Behandlings- og 
treningsinstitutt som 
drives i fellesskap av 
kiropraktor Marianne 
Krüger og fysioterapeut 
Siri Gaustad Kvinlog.
Personlig veiledning, 
kvalitet og trygghet er 
deres stikkord.

Kiropraktor 
Telefon: +47 32 09 39 70
Fysioterapeut 
Telefon: +47 32 09 39 71
Naprapat
Telefon: +47 950 65 883 H
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VITA Exclusive
Norges største kosmetik-
kjede VITA, har utviklet et 
unikt konsept med alt du 
trenger innen skjønnhet 
og velvære i én butikk!

Amfi Geilo
Telefon: +47 92 40 91 62
www.vita.no/exclusive

Sunkost Geilo
Som spesialist i helse-
kost og personlig 
velvære har vi det beste 
utvalget i utprøvde og 
kvalitetskontrollerte 
produkter.

Amfi Geilo 
Telefon: +47 481 40 340
 

FOTO: PAUL LOCKHART
Butikkene på Geilo har det 
du trenger til hverdag og fest. 
Hårklipp, hostesaft eller hel
sekost? Geilo har det meste til 
de fleste.

Blest  
- hår og slikt
Frisørsalong som også 
selger smykker og 
dameklær. Produkter 
fra Alterna, So Pure og 
Keune, Gustav-Denmark, 
samt smykker fra design-
duoen EDBLAD.

Geilovegen 23, Geilo
Telefon: +47 32 09 11 03 
www.blest-geilo.no

Geilo 
Frisørcenter
Geilo frisørcenter 
utfører alt innen Farge-
behandlinger, klipp, 
hårpleie, hårforlengelse, 
hårdeler, oppsetting/
brud og permanent til 
både barn, herre og 
dame.

Amfi Geilo
Telefon: +47 32 09 16 62 

MinBesteVenn
MinBesteVenn har topp 
prioritet på at kvalitet 
er i fokus. Gjennom vår 
kunnskap og personlige 
service bidrar vi til at 
våre firebente venner 
får et sunt, friskt, langt 
og lykkelig liv sammen 
med deg. Her får du det 
du trenger til hund, katt, 
gnager, fisk og fugl. 

Vesleslåttvegen 12, Geilo
Telefon: +47 55 13 42 50 
www.minbestevenn.no

Intersport 
Intersport ligger i Geilo 
sentrum og tilbyr 
sportklær og utstyr for 
hele året. Smørekurs og 
smøretips om vinteren.

Amfi Geilo
Telefon: +47 32 09 12 00 
www.intersport.no

Epic Boardshop
Epic Boardshop er en 200 
kvm snowboard butikk 
sentralt plassert i Geilo 
sentrum. Butikken drives 
av den tidligere proffe 
snowboarderen Rune 
Lundsør. Butikken har 
også egen skaterampe. 
Lokalene kan gjerne 
benyttes til private 
arrangement.

Geilovegen 58, Geilo
Telefon: + 47 930 47 581  
www.epicevents.no

Geilo Sport
Geilo Sport har et bredt 
utvalg av kjente merker 
innen sport og fritids-
klær til ski, snowboard, 
jakt, fiske, sykkel og 
andre aktiviteter. De har 
et godt utvalg i tilbehør 
som luer, briller, hansker 
etc. Geilo Sports visjon er 
å være en kvalitetsbutikk 
med god, gammeldags 
service.

Geilovegen 42, Geilo
Telefon: + 47 32 09 55 55 
www.geilosport.no

Sport 1
God varekunnskap og 
et utvalg som gir våre 
kunder den rette og gode 
opplevelsen som fjellet 
kan gi sommer som 
vinter.  Fullsortiments 
sportsbutikk på fjellet.  
Sport 1 Geilo er også 
ansvarlig for alle sports-
hopene i alpinbakken!

Vesleslåttvegen 17, Geilo
Telefon: +47 32 09 55 80 
www.sport1geilo.no

GEILO SPORT. FOTO: PAUL ARTHUR LOCKHART
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GEILO SENTRUM. FOTO: EMILE HOLBA

Matkrok’n 
Delikatesse & 
Catering
Matkrok’n tilbyr fersk fisk 
fra tirsdag til lørdag. I 
butikken finner du kjøtt-
disk, ostedisk og kaker.  
Matkrok’n lager også 
ferdigmat i porsjoner 
(fiskegrateng, lasagne, 
viltgryte, biff stroganoff, 
danske frikadeller. og 
fiskekaker og mye mer). 
Det tilbys catering med 
og uten kokk, buffè og 
snitter.

Geilovegen 50, Geilo
Telefon: +47 32 09 29 00 
www.matkroken.no

Joker BUA 
Ustaoset
Her finner du det meste 
av dagligvarer i tillegg 
til propan og reseptfrie 
legemidler. Hos Joker 
finner du også flere 
lokale spesialister. Joker 
Ustaoset er en sesong-
butikk, og har utvidede 
åpningstider på fredager 
og i sesong. Velkommen 
til en trivelig handel!

Ustaoset
Telefon: +47 32 09  31 50
joker.ustaoset@joker.no 

Joker Dagali 
Handel
På butikken i Dagali 
får du tak i det meste. 
I tillegg til dagligvarer 
selges det lokalvarer fra 
Hallingdal og Numedal. 
Om sommeren kan du 
få kjøpt fiskeutstyr og 
fiskekort, og på vinteren 
skismøring. Joker 
tilbyr noe kjøkkenutstyr, 
malerkoster, leker, 
bøtesaker til sykkeldekk, 
gass etc. 

Dagali
Telefon: +47 32 09 37 14
www.joker.no

Geilo 
Handelslag - 
Spar
Geilo Handelslag - Spar 
er medlem i Spar-  kjeden 
som satser på nye tilbud 
hver uke. De har et bredt 
vareutvalg, godt utvalg 
av lokalmat og høy 
kvalitet på frukt/grønt 
og ferskvarer. I tillegg 
til dette kan du bestille 
varer på nettet via deres 
nettbutikk. Varene blir 
levert deg på døren.

Geilotorget
Telefon: +47 32 09 09 99 
www.geilohandelslag.no

Skurdalsvegen 26
Telefon: +47 32 09 09 99 
www.spar.no

Kiwi 
Geiloporten
Kiwi Geiloporten er en 
lavpris-matvarebutikk 
på Geiloporten, rett ved 
rundkjøringen på Geilo.
Man-Fre 07.00-23.00
Lør 08.00-21.00
Søn 09.00-21.00

Geiloporten
Telefon: +47 32 08 84 12 
www.kiwi.no

Kiwi Hagafoss
Kiwi Hagafoss er en 
lavpris-matvarebutikk 
på Hagafoss ved krysset 
mellom Rv7 og Fv50.

Mogrendvegen 12, 
Hagafoss
Telefon: +47 32 08 84 12  
www.kiwi.no
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Mazda CX-5, drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO2-utslipp 132-162 g/km 
og NOx 3,6-60,2 mg/km.

NyE

M{zd{ cx-5

EN FORLENGELSE 
AV SANSENE 

Alt i nye Mazda CX-5 tar utgangspunkt i 

deg som fører. Den er full av brukervennlig 

og intuitiv teknologi som hjelper og 

assisterer deg. Den sørger for god stabilitet, 

varsler deg om gjeldende fartsgrenser og 

firehjulsdriftssystemet gir deg maksimal 

fremkommelighet, uansett vær. Resultatet er 

en intuitiv og inspirerende kjøreopplevelse som 

elegant visker ut grensen mellom bil og fører. 

Alt i henhold til Mazdas filosofi. 

DRIVE TOGETHER

18022133 Geilo katalog ann 170x240+3.indd   1 11/10/17   1:39 PM



Skaugum 
Bestikk
For over 60 år siden gav 
Kongehuset dem retten 
til å ha Skaugum som 
varemerke. Det forplik-
ter, og Skaugum skal 
fortsette å levere design, 
kvalitet og utvikling. 
Skaugum Bestikk er en 
unik fabrikk, og den 
eneste i Europa som 
fortsatt lager skjeftede 
bestikk. Produksjonen er 
en kombinasjon mellom 
industri og håndverk. 

Furusetveien 5, Geilo
Telefon: +47 32 09 01 55
 www.skaugum.info

Fjellform
Fjellform produserer alle 
typer skilt i tre,plast,alu-
minim og stål. Navne-
skilt, nøkkelringer, skilt 
til hytta, reklameskilt og 
løse bokstaver om du 
vil ha det. Produserer 
mange forskjellige tre-
produkter og har et stort 
utvalg i trykkblokker for 
skinnfell og stofftrykk.

Telefon: +47 932 29 350
http://fjellform.mamut-
web.com/

Brusletto & Co
Brusletto & Co AS ble 
etablert i 1896. De 
produserer blant annet 
gode brukskniver i ulike 
varianter og pyntekniver 
til bunad. Knivfabrikken 
ligger ca. 2 km øst for 
Geilo sentrum ved RV 7 
og har fabrikkutsalg. 

Lienvegen 123, Geilo
Telefon: +47 32 09 69 00
www.brusletto.no

Brødrene Øyo
Kvalitet er grunnstenen 
i den over 130 år gamle 
familiebedriften som er 
landets eneste 
økseprodusent. I nyere 
tid fokuserer Øyo på 
kjøkkenkniver, 
friluftslivsprodukter
og andre skarpe redska-
per. Øyo samarbeider 
med mange kjente 
kokker. Fabrikken ligger 
ca. 2 km øst for Geilo 
sentrum og har et stort 
fabrikkutsalg

Øyovegen 32, Geilo
Telefon: +47 32 09 09 11
www.oeyo.no

Smihåndverket på Geilo har 
tradisjoner helt tilbake til 
1600-tallet. Det første jernet 
på Geilo ble utvunnet allerede 
omkring år 0.

Laget  
på Geilo

Andre tilbydere
Hol kommune er en av Norges største hyttekommuner og vi 
er glade for å kunne presentere de som kan hjelpe deg med å 
få realisert ditt drømmeprosjekt. Ta kontakt med disse bedrif-
tene, enten du er på jakt etter tomt, ferdig hytte eller bare skal 
fikse noe på hytta eller leiligheten du allerede har.

Kirkeng 
Eiendom
Utvikling og forvaltning 
av forretningseiendom 
for utleie, og boligbygg 
for salg. Hel- eller deleid i 
partnerskap med andre.

Landfalløya 105,  
Drammen 
Telefon: 952 88 415 
post@kirkeng.no 
kirkengeiendom.no

Uthusslåtta 
Fritidsboligtomter på 
Geilo med mindre leilig-
hetsbygg og frittstående 
hytter. 

Geiloveien 44, Geilo
Telefon: 480 35 565
pal.harald.uthus@ 
gmail.com 
www.uthusslatta.no

Holsåsen 
Utmarkslag
Tilrettelegger for byg-
ging av fritidsboliger på 
holsåsen. I samarbeid 
med bl.a. 3G Hytter kan 
vi levere den hytta du 
vil ha og tomter i ulike 
prisklasser.

Øvre holsvegen 105, Hol
Telefon: 48150055 
www.holsaasen.com

Geilo Holding/
SkiGeilo
Utvikler attraktive fri-
tidsboliger i tilknytning 
til alpinanlegget på 
Geilo. Leiligheter, hytter 
og hyttetomter ski-in 
ski-ut med alt SkiGeilo 
har å by på. Se SkiGeilo.
no for mer informasjon.

Vesleslåttvn. 11, Geilo
Tel: +47 908 99 105
ole@kikut.no 
www.kikut.no

Geilo 
Eiendoms- 
  megling 
Et naturlig valg for deg 
som skal selge og kjøpe 
eiendom på Geilo og i 
tilliggende områder. Et 
meglerfirma med stor 
lokalkunnskap.

Kyrkjevegen 1, Geilo
Telefon: 3209 3300
post@geiloeien-
domsmegling.no 
geiloeiendomsmegling.no

Hallingdal 
Hytteservice 
Et entreprenørselskap 
etablert i 1986. Flere lei-
lighetsanlegg på Geilo. 
Kvalitet og fornøyde 
kunder er varemerket.

Torpovn 304, Torpo 
Telefon: 32 08 66 80 
www.h-h.no

Eiendoms-
megler 1 Geilo 
Det er noe eget ved å 
være megler på fjellet. 
Vi kan aldri helt vite hva 
som venter oss rundt 
neste sving, men med 
lang erfaring med salg 
av eiendom har vi en 
god anelse. 

Geilovegen 34, Geilo
Telefon: 32 08 73 60
eiendomsmegler1.no/
fjellmegleren/ 

Herland 
eiendom
Vi har drevet med salg 
av fritidseiendom i 
Hol kommune siden 
1994. Har i dag en sterk 
posisjon innen det 
eksklusive segmentet på 
prosjekt og fritidseien-
dommer på Geilo.

Kyrkjevegen 21, Geilo
Telefon: 979 75 151
eiendomsmeglervest.no
jannike@herland- 
eiendom.no 

SpareBank1 
Hallingdal 
Valdres
SpareBank 1 Hallingdal 
Valdres er det største 
lokaleide finanshuset i 
Hallingdal og Valdres. Vi 
er lokalisert 9 steder i 9 
kommuner.

Kyrkjevegen 2, Geilo
Telefon: 915 03 202
www.sparebank1.no/
nb/hallingdal

Gjensidige 
Hallingdal
Vi er tilstede i ditt 
nærmiljø, og er eid av 
kundene våre. Vi gjør 
deg godt forberedt 
med forsikring, bank og 
sparing. 

Kyrkjevegen 8, Geilo
Telefon: 32 07 90 00
hallingdal@ 
gjensidige.no
www.gjensidige.no/
hallingdal

Skue 
Sparebank
Skue Sparebank har 
lokale og kompetente 
rådgivere som kjenner 
deg og lokalsamfunnet. 
Vi bygger sterke kontorer 
i bygdene og et slagkraf-
tig kontor i Drammen.

Geilovegen 34, Geilo
Telefon: 915 07 583
post@skuesparebank.no
www.skuesparebank.no

Eiendom og finans

SKAUGUM BESTIKK. FOTO: TERJE BJØRNSEN
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Geilo Trykk og 
Reklame 
Totalleverandør av alt 
fra skilt og bildekor til 
trykksaker og klær. 

Lundvegen 4A, Geilo 
rune@geilotrykk.no 
Telefon: 415 16 666 
www.geilotrykk.no

Kreator 
Design- og kommu-
nikasjonsbyrå. Vår 
lidenskap er å gi deg et 
så godt utgangspunkt 
som mulig for å møte 
markedet. Vi tror på en 
enkel, ærlig og direkte 
kommunikasjon.

Geilo/Ål/Hemsedal 
Telefon: 32 08 25 60 
www.kreator.no

Mikanor  
Leverandør av skilt og 
profilprodukter i over 
30 år.

Fløtagutu 38, Geilo 
Telefon: 994 70 764
bjorn@mikanor

Nerol Glass & 
Utsmykning 
Verksted med galleri i 
Hovet Næringssenter, 20 
km fra Geilo. Kunstneren 
Gunnveig Nerol arbeider 
med glassmaleri, maleri, 
tegning, grafikk. Tar 
oppdrag for små og 
store rom, privat og 
offentlig.   
                                       
Hovsvegen 70, Hovet 
Telefon: 902 82 481   
nerol.gunnveig@gmail.
com
www.nerolglass.com

Geilo 
Teltutleie 
Vi har telt og utstyr til 
alle typer arrangement 
og selskaper. Ta kontakt 
for priser og mer infor-
masjon.

jarle@geiloteltutleie.no  
Telefon: 957 65 200
viggo@geiloteltutleie.no 
Telefon: 905 37 276

Ord 2 Word 
Norsk/engelsk overset-
telse. For et best mulig 
førsteinntrykk hos deres 
utenlandske kunder, 
invester i en korrekt 
oversettelse av en over-
setter med engelsk som 
morsmål.

3580 Geilo 
Telefon: 992 51 119
cindy@ord2word.com
www.ord2word.com

Design, kunst & Print Annet

Geilobygg 
Hellvik Hus 
Geilo
Velg hyttemodell, 
tilpasning, eller lag nye 
prosjekt basert på din 
idè eller skisse, sammen 
med dyktige rådgivere. 
Geilobygg er også Hell-
vik hus-forhandler.

Vesleslåttvn. 3, Geilo
Telefon: 3209 3996
post@geilobygg.no
geilobygg.no

GR-Bygg
Et Geilo-basert tømrer-
firma som retter seg mot 
oppføring og rehabilite-
ring av bygninger i bolig- 
og hyttemarkedet.

Skurdalsvn. 570
Telefon: 90578662
rune@grbygg.no
www.grbygg.no

Øen Hyttebygg
En familiebedrift som 
startet opp i 1999. Over 
35 års erfaring som 
håndverkere og med 
ulike typer byggepro-
sjekter.

Lienvegen 155, Geilo
Telefon: 320916116
post@oenhytte.no
www.oenhytte.no 

Arve Bergli
Utfører alt innen gra-
ving, tørrmuring, vann 
og avløp.

Hol
Telefon: 917 03 826
post@arvebergli.no 
arvebergli.no 

Bjørnstad 
Steen og Lund
Alle typer ombygging, 
nyanlegg og vedlikehold 
av utomhusanlegg I alle 
størrelser

Lienvegen 155, Geilo
Telefon: 32882100
jostein@steen-lund.no
www.steen-lund.no 

Dybsjord 
Maskin
Ulike gravearbeider som 
tomtegraving, vann og 
avløp, kabelgrøfter og 
drenering, samt snøryd-
ding mm.

Furusetvegen 11, Geilo
Telefon: 97620680
post@ 
dybsjordmaskin.no
dybsjordmaskin.no 

Sjåstad Maskin
Et lokalt entreprenørsel-
skap, vi utfører alt innen 
graving for tomter, vei, 
vann/avløp, rehabilite-
ring og snøbrøyting.

Stølsvegen 16, Geilo
Telefon: 90060335
sjaastad-maskin.no

Aasberg Alarm
Offentlig godkjent vakt- 
og overvåkningsfirma 
med vektergodkjent 
personell.

Mjeltemyrvn. 2, Dagali
Telefon: 95792215
post@aasbergalarm.no
www.aasbergalarm.no

Elektro 12:24
Elektrikerfirma med 
kontorer på Geilo.

Stølsvegen 34 , Geilo
Telefon: 32095450
post@elektro1224.no
elektro1224.no 

Elektroservice 
Hallingdal 
Installasjon
Alle typer installasjoner 
innenfor bolig, fritidsbo-
liger, næringsbygg eller 
industri.

Stølsvegen 42, Geilo
Telefon: 32095960
post@ehi.no
www.elektroservice- 
hallingdal.no 

Hallingdal 
Alarmservice
Hallingdal Alarmservice 
AS er partner med 
Sector Alarm og G4S, 
området strekker seg fra 
Geilo til Flå.

Lienvegen 24, Geilo
Tel. 32090800
hallingdal@ 
alarmservice.org
www.alarmservice.org 

Hallingdal 
Kraftnett
Vi transporterer strøm 
fra din leverandør og 
fram til deg som kunde. 
Fra Krøderen i syd -  til 
Finse i vest.

Lienvegen 41, Geilo
Telefon: 32 08 71 00.  
Ved feil ring: 32 08 71 30
kundesenter@ 
hallingdal-kraftnett.no
hallingdal-kraftnett.no

Haaland 
Liftutleie
Leier ut maskiner og 
utstyr til privat- og 
bedriftsmarkedet i Sør-
Norge.

Lundveien 2-4, Geilo
Telefon: 40004997
martin@haalandliftut-
leie.no
haalandliftutleie.no

JK – Service 24
JK Service 24 AS leverer 
vaktmester- og ren-
holdstjenester til hus, 
leiligheter og hytter på 
Geilo. Vi hjelper deg 
året rundt, med vask 
og vedlikehold inne- og 
utendørs.

Bakkenvegen 1, Geilo
Telefon: 401 04 300
www.jkservice24.no
post@jkservice24.no

Montér Geilo
Den ledende leverandø-
ren av alt innen bygge-
varer i Hallingdal og har 
daglige transportruter 
med leveranse av varer.

Skurdalsvegen 80, Geilo
Telefon: 31400130
geilo@monter.no
www.monter.no

Johnny 
Hermansen 
Snøscooter og 
Hytteservice
Transport til og fra hytta 
og vedlikehold

Telefon: 90018634
johnnhe@online.no
www.johnny.no 

Ustekveikja 
Energi 
Kjøper du strøm hos oss, 
er det et lite bidrag til 
et levende lokalmiljø. 
Takket være deg kan vi 
gi støtte til lokale lag 
og foreninger, til kultur 
og idrettsarrangement, 
skiløyper, og mye annet.

Geilovegen 68, Geilo 
Telefon: 32 08 70 00 
post@ustekveikja.no 
www.ustekveikja.no

Wellness 
Norge
Villeroy&Boch - De 
eneste massasjebadene 
i særklasse!

Levert av Wellness 
Norge AS
Leangbukta 40, Vettre
Telefon: 66 79 40 00
kontakt@vbspa.no
www.vbspa.no 

Entreprenører, service mm
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Langrenn, ski og snowboard

Naturopplevelser

Teambuilding

Besøk Geilo 
midt i uka

En konferanse, et møte eller et seminar på Geilo er rett og 
slett noe vi unner alle sammen. Frisk luft, god tid til å prate 

sammen og fantastiske omgivelser med alt du kan tenke deg av 
muligheter. Profesjonelle arrangører og innbydende lokaler. Mat i 

verdensklasse, alle rettigheter og nok plass til at alle blir sett. 

Ta kontakt!
I denne brosjyren 
finner du oversikt over 
aktivitetstilbydere. I 
hotelloversikten kan 
du velge mellom flere 
hotell med førsteklasses 
 konferansefasiliteter.

Kontakt Visit Geilo på 
Telefon: +47 32 09 59 00,  
for hjelp til å sette i gang!
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Vestlia SPA
1000 kvm for kropp og 
sjel. Vestlia SPA ønsker å 
skape en rolig og beha-
gelig atmosfære for alle. 
Senk skuldrene og bare 
nyt nuet. I klimasonen, 
med temperatur på ca. 
30 grader, finner du bas-
seng, jacuzzi, ulik typer 
badstuer og dusjer. 

Vestlia Resort, Geilo
Telefon: +47 32 08 72 00 
www.vestlia.no

Dr. Holms SPA
Finn roen i en oase av 
nytelse og velvære på 
hele 1000 m2 – med 
innredning inspirert av 
japansk minimalisme. 
I det hyggelige resep-
sjonsområde finnes et 
eksklusivt Elemis parfy-
meri med make up bar, 
en egen ventesone med 
forfriskninger som frukt, 
vann, te og kaffe. 

Dr. Holms Hotel, Geilo
Telefon: +47 32 09 57 00 
www.drholms.com

Skjem bort deg selv med en deilig 
spa-behandling på et av Geilos 
hoteller.

FOTO: EMILE HOLBA

Spa og  
velvære

Kontakt: Asle Mørk
E-post: kontakt@g3hytter.no 
Tlf.: 919 09 212

Arkitekttegnede,  
nøkkelferdige hytter 
www.g3hytter.no
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Det er mange muligheter til å våkne 
godt uthvilt på Geilo, sommer som 
vinter. I 1880 åpnet O.T Jeilo det første 
overnattingsstedet på Geilo, og i 
1904 utvidet han til «Jeilo Hotell». 
Siden den gang har det blitt mange 
overnattingssteder. 

Sov godt i en av Geilos 5000 senger i alle kategorier, 
fra det luksuriøse til det helt enkle. På Geilo har de 
fleste overnattingssteder gratis internetttilgang.

Dr. Holms Hotel
Ligger ovenfor sentrum 
og jernbanestasjon. Har 
en historisk romfløy og 
en moderne. Ulike typer 
rom, mulighet for con-
nectingrom - 2 rom med 
dør i mellom. 

Fasiliteter
Restaurant  
Bar  
Kjæledyr tillatt 
Treningsrom 
Svømmebasseng 
Spa
Badstue  
Lekerom
Kjøleskap på rom.

Timrehaugvegen 2, Geilo
Telefon: +47 32 09 57 00 
post@drholms.com 
www.drholms.com

Bardøla 
Høyfjellshotell 
Det klassisk Høyfjells-
hotellet på Geilo, – et 
av Norges mest besøkte 
hoteller. Suiter, juni-
orsuiter, dobbeltrom 
med og uten balkong og 
enkeltrom. 

Fasiliteter
Sofias Cafe & Bar
Hallingtunet
Basseng
Treningsrom
Bar
fri WIFI

Bardølavegen 33, Geilo
Telefon: +47 32 09 41 00 
post@bardola.no
www.bardola.no

Haugastøl 
1000 m.o.h.
Ligger rett ved Rallarve-
gen og tilbyr moderne 
leiligheter i flere varian-
ter, fra 2 - 8 sengeplasser, 
samt overnatting på 
flersengsrom. 
 
Fasiliteter
Frokost og middag kan 
kjøpes. 
Varmekabler på bad
TV
Gratis fiber Internett
Sykkelutleie og sykkel-
butikk. 

Haugastøl
Telefon: +47 32 08 75 64
mail@haugastol.no
www.haugastol.no

Finse 1222
Hotellet ligger uten bilvei, 
du må ta toget, beina, 
sykkel eller ski. Skisesong 
fra nyttår til utgangen av 
mai. Sommersesong fra 
starten av juli til midten 
av oktober. 41 rom, 109 
senger.

Fasiliteter
Restaurant
Bar
Konferanserom
Peisestue
Gratis WIFI
Vinter: Kurs i skiseiling, 
guidede turer, utleie 
av truger, skiututeie av 
fjellski og randonée.
Sommer: Sykkelutleie

Finse
Telefon: +47 56 52 71 00
booking@finse1222.no
www.finse1222.no

Sov godt!

HOTELL

Finn din favoritt blant Geilos hoteller 
og fjellstuer, som byr på alt fra spa 
og gourmetmat til sjarmerende rom 
midt på høyfjellet.

Overnatting
Konferanse............................................ 126
Spa og velvære ..................................... 129
Hotell .................................................... 130
Hotell og vertshus  ............................... 133
Fjellstuer ............................................... 135
Hytter .................................................... 136
Hytter   |   Ferieformidling .................... 138
Vandrerhjem og leirskole ..................... 139
Leiligheter ............................................. 141
Camping ............................................... 143

Vestlia Resort
Beliggenhet ved SkiGeilo 
Vestlia og Sommerpark, 
golfbane og Ustedals-
fjorden. Standardrom, 
dobbeltrom, suiter, 
penthouse og leiligheter 
samt hytter.

Fasiliteter
Restaurant  
Bar  
Spa
Kjæledyr tillatt 
Treningsrom  
Svømmebasseng
Badstue  
Lekerom
Bowling
Shuffleboard

Bakkestølvegen 81, Geilo
Telefon: +47 32 08 72 00 
mail@vestlia.no 
www.vestlia.no
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Geilo Hotel 
Rett ved skiheiser og 
turløyper ligger Geilo 
Hotel, det første hotellet 
som ble etablert på 
Geilo. Nyoppusset. 
Dobbltrom, familierom 
og enkeltrom. Har også 
allergivennlige rom. 

Fasiliteter
Restaurant  
Bar  
Kjæledyr tillatt 
Treningsrom  
Badstue 
Lekerom

Gamleveien 2, Geilo
Telefon: +47 32 09 05 11 
service@geilohotel.no
www.geilohotel.no

Ustedalen 
Hotell & Resort 
Ligger vest for Geilo 
sentrum, kort vei til 
skiheiser. Velg mellom 
familierom, dobbeltrom 
og enkeltrom eller 
leiligheter. Utmerket for 
barne familier.

Fasiliteter
Restaurant  
Bar  
Kjæledyr tillatt 
Treningsrom 
Svømmebasseng
Badstue  
Lekerom  
Tørkeskap

Gamleveien 32, Geilo
Telefon: +47 32 09 67 00 
hotell@ustedalen.no
www.ustedalen.no

Ro Hotel 
Ro Hotel er et rimelig 
overnattingsalternativ 
plassert midt i Geilo 
sentrum. Enkltrom, 
dobbeltrom eller fami-
lierom.

Fasiliteter
Dusj/ toalett
Telefon
TV tilknyttet parabol
Restaurant
Gratis WiFi
Ro Kro

Geilovegen 55-57, Geilo
Telefon: +47 32 09 08 99 
post@rohotel.no 
www.rohotel.no

Lia Fjellhotell
Lia Fjellhotell – med 
sjel og atmosfære. 
Hotellet ligger rolig til 
i Skurdalen, 14 km fra 
Geilo. Med skiløypa like 
utenfor døra vinterstid. 
Familierom, dobbeltrom, 
enkeltrom og fjellsuite.

Fasiliteter
Egne alpinbakker
Badstue
Grillområde
Bar
Salong
Lekeplass
Lysløyper

Fjellgrendvegen 125, 
Skurdalen
Telefon: +47 32 08 74 00 
lia@fjellhotell.no 
www.fjellhotell.no

Nye Havsdalsveien 216, N-3580 Geilo | facebook.com/havsdalsgrenda
Booking: 31 41 11 15 | booking@havsdalsgrenda.no | havsdalsgrenda.no 

Sommeridyll på fjellet 
Flotte leiligheter på Havsdalsgrenda - toppen av Geilo.  

Aktivitetsforslag
 » Sopptur
 » Fiske i fjellvann
 » Bærplukking
 » Sykling
 » Rallarvegen
 » Aurlandsdalen
 » Hardangervidda
 » Hallingskarvet
 » Prestholtstien 
 » Klatrepark
 » Geilo zipline

Standard 5:  
5 døgns opphold

5.990,-
 » 3 soverom 
 » Bad med dusj og wc
 » Fullt utstyrt kjøkken 
med spiseplass til 5

 » Koselig stue med  
gasspeis
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Executive 8(9):  
5 døgns opphold

11.000,-
 » 4 soverom
 » 3 bad med dusj, wc,  
sauna og badekar

 » Fullt utstyrt kjøkken  
med spiseplass til 9

 » Koselig stue med  
gasspeis

FOTO EMILE HOLBA

Highland 
Lodge
Highland Lodge passer 
godt for familier og små 
grupper. Sentralt 
plassert på Geilo ved 
RV. 7.

Fasiliteter
Bar  
Svømmebasseng
Bakeri
Lekerom
Treningsrom

Lienvegen 11, Geilo
Telefon: +47 32 09 61 00 
mail@highland.no 
www.highlandlodge.no

Tuftelia 
Vertshus
Tuftelia Vertshus ligger 
ved Riksvei 7, 3,5 km 
vestover fra Geilo sen-
trum. Det er 13 utleierom 
og en stor utleiehytte 
med sengeplass til 10 
personer. 

Fasiliteter
14 rom for overnatting 
inkl. frokost
Salonger og Tv stue.
Terrasse 
Stor parkeringsplass
Gratis WIFI

Ustedalen 367, Geilo
Telefon: 32088000
www.tufteliavertshus.no

O
ve

rn
att

in
g

  www.geilo.no  |  133

H
ot

el
l o

g 
ve

rt
sh

u
s 



Hakkesetstølen 
Fjellstugu
Hakkesetstølen ligger 
1050 moh. midt i turter-
renget. 2-6mannsrom, 
sovesal, leilighet eller 
hytte.

Fasiliteter
Mulighet for frokost og 
middag
Noen rom med eget bad
Fiskemuligheter
Samarbeid med DNT
Tørkerom   

Hakkesetvegen 73, Geilo
Telefon: +47 32 09 09 20 
post@hakkeset.no
www.hakkeset.no

Vestreim 
Fjellstugu
Vestreim Fjellstugu 
ligger i Budalen, et støls-
område en mil fra Geilo, 
like inntil Hallingskarvet 
nasjonalpark.

Fasiliteter
Hytte med enkel stan-
dard og vedfyring.
Servering og selskap-
slokale
Utleie etter avtale
Bilvei helt fram på som-
meren.
Skiløyper vinteren

Budalsvegen 320, Geilo
Telefon: +47 476 770 80 
post@vestreim.no
www.vestreim.no

Torsetlia 
Fjellstue
Torsetlia har flott utsikt
med beliggenhet på 
Dagalifjell 1040 m.o.h.. 
Ligger like ved skispor
og kort vei til alpint. 30
km fra Geilo sentrum. 7
km til aktivitetssentrene
i Dagali.

Fasiliteter
Gratis wi-fi
Restaurant
Peisestue
Bar
Felles terrasser
Badstue
Utendørs boblebad 
Bordtennis
Lekerom

Dagalifjellet, Uvdal
Telefon: + 47 32 74 36 81
post@torsetlia.no
www.torsetlia.no

Tuva 
Turisthytte
Tuva Turisthytte ligger 
1200 moh. Preparerte 
løyper og servering alle 
ukedagene i åpningspe-
rioden. Fine turstier.
NB! Husk å smak Tuva- 
vaflene!

Fasiliteter
Familierom og sovesal
Servering
Felles dusj/wc
Bilvei fram på sommeren
Salg av fiskekort

Telefon: +47 482 19 414 
tuva-tur@online.no 
www.hardangervidda-
nett.no/tuva/

TUVA TURISTHYTTE

Storestølen 
Fjellstugu 
Ved majestetiske 
Hallingskarvet på 1030 
meters høyde i drama-
tisk og storslått natur! 
Ca. 1 time til Aurland og 
Flåm langs FV 50. 

Fasiliteter
Restaurant
Bar
Peisestue
Eget bad m. varme-
kabler
Gratis Wifi
Bålplass
Skiløyper og turløyper

Strønde 216, Hovet
Telefon: +47 320 90 400
post@storestolen.no
www.storestolen.no

Velkommen inn!

Hallingskarvet 
nasjonalpark

Foto: Vegard Breie

Hallingskarvet Nasjonalpark annonse Visit Geilo helårskatalog 11-2017.indd   1 27.11.2017   10:30
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GEILOLIA HYTTETUN. FOTO: BIRGIT HAUGEN

Birkelund 
Camping
Familievennlig og et 
naturlig utgangspunkt 
for fjellturer, sportsfiske, 
vintersport eller om du 
bare vil oppleve mektig 
natur.

Fasiliteter
Kjæledyr tillatt
Gratis WIFI
Gratis badstue
Lekeområde
Selvhusholdning
Kokemulighet
Vaskerom
Oppvaskmaskin

Hovsvegen 50, Hovet
Telefon: +47 452 97 841 
informasjon@birkelund- 
camping.com 
www.birkelund- 
camping.com

Geilolia 
Hyttetun
Geilolia Hyttetun består 
av 31 koselige hytter. 
Ski-in og ski-out, kort vei 
til langrenns- og turløy-
per, fiske og sykkel.
6-12 senger, 3-5 sove-
rom, 1-2 bad. Temahyt-
ter ned Donald Duck og 
LEGO.
Fasiliteter
Kjæledyr tillatt  
Badstue  
Oppvaskmaskin 
Lekeområde  
Tørkeskap  
Selvhusholdning

Solstadvegen 2,  Geilo
Telefon: +47 979 71 414
www.geilolia.no
post@geilolia.no

Eldhuset 1727
Eldhuset er moderne 
innredet med romantisk 
atmosfære. 3 km unna 
butikk, 1 km unna ben-
sinstasjon. 15  minutter 
unna Geilo stasjon. Ute-
områder for barn i trygge 
 omgivelser. Nyoppusset 
og  nymøblert. Mulighe-
ter for transport. 

Fasiliteter
Airbnb booking
Gratis wi-fi
TV
Kaffimaskin
Godt utstyrt kjøkken
Gårdsegg kan leveres

Øvre Holsvegen 103, Hol
Telefon: +47 975 34 333

Bardøla 
Høyfjellshotell 
og Hytter
Bardøla Høyfjellshotell
har 27 koselige tømmer-
hytter. Hyttene har fire
soverom, og sengeplass
til 8-10 pers. Det er to
bad i hyttene. Hotellets
fasiliteter kan benyttes.

Fasiliteter
Varmekabler på bad
Dusj
Peisovn
Kjæledyr tillatt
Fri WiFi

Bardølavegen 33, Geilo
Telefon: +47 32 09 41 00 
post@bardola.no
www.bardola.no

BARDØLA HYTTER. FOTO: OLE JOHS. BRYE

Hakkesetstølen 
Hytter
Hakkesetstølen Hytter 
ligger 1050 moh. midt i 
turterrenget. Hytter med 
4-8 senger.  Kort avstand 
til turstier, alpinbakker 
og langrennsløyper.

Fasiliteter
Gode fiskemuligheter
Samarbeid med DNT
Tørkerom

Hakkesetvegen 73, Geilo
Telefon: +47 32 09 09 20 
post@hakkeset.no 
www.hakkeset.no

Hamarsbøen 
Hytteutleie
2 hytter for utleie. Som-
merutleie av hytte i Havs-
dalen, på en støl i drift, 
med kyr og kalver i juli og 
august. Helårsutleie av 
hytte i rolige omgivelser i 
Kvisla, Ca. 10 min. kjøring 
øst for Geilo sentrum.

Fasiliteter
Støl i drift
Barneseng og barnestol
Godt utstyrt kjøkken
Peisovn, Badstue

Kvisla, Geilo
Telefon: +47 32 08 81 12 / 
+47 413 05 273 
post@hamarsboen.no 
www.hamarsboen.no

Knuts 
Hyttegrend
Knuts Hyttegrend har 12 
velutstyrte, familievenn-
lige hytter beliggende 
på Kikut. Lett adkomst 
til snaufjell med stier og 
skiløyper.

Fasiliteer
Badstue
Godt utstyrt kjøkken,
oppvaskmaskin

Skurdalsvegen 180, Geilo
Telefon: +47 32 09 47 24
knutshy@online.no
www.knutshyttegrend- 
geilo.no

HYTTER

Geilo har fine hytter i 
alle prisklasser. Lei en 
hytte rett ved skibak
kene og slapp av foran 
peisen om kvelden.

Raklidekkan 
Hytteutleie
Raklidekkan Hytteutleie 
ligger 950 moh, utsikt 
nedover dalen. Rakli-
dekkan er bygget for 
familietreff, utstyrt med 
et stort kjøkken, stue og 
langbord for 14 personer. 
7 soverom og 6 bad.

Fasiliteter
Badstue  
Oppvaskmaskin

Kvisla, Geilo
Telefon: +47 32 08 82 64 
ivarws@online.no 
www.raklidekkan.no
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FOTO EMILE HOLBAGEILOLIA. FOTO: ANNE-KRISTIN AASBERG

Fagerli Leirskole
Fagerli Leirskole og 
 Aktivitetssenter ligger 
860 moh. i fjellbygda 
Skurdalen, 9 km fra 
Geilo. Perfekt for akti-
viteter utendørs. Ca 60 
sengeplasser.

Fasiliteter
Spisesal
Peisestue
Ridning
Kano

Skurdalen, Geilo
Telefon: +47 32 09 47 25 
info@fagerli.no
www.fagerli.no

Bjørkly Lodge
Du når buss og tog til 
fots på 15 minutter. 
Ski-in fra skisenteret og 
5 minutter til skispor 
og skiskytterstadion. To 
familierom med bad og 5 
rom med delte toaletter 
og dusjer.

Fasiliteter
Airbnb booking
Felleskjøkken
Skistall 
Gratis WiFi
Badestamp

Bardølavegen 4, Geilo
Telefon: +47 906 22 675
booking@fullon.no
www.fullon.no

Øen 
Turistsenter 
& Geilo 
Vandrerhjem
Her kan du bo på et 
familievennlig og koselig 
feriesenter. Velutstyrte, 
romslige leiligheter med 
god standard og hygge-
lige, varierte hytter. 

Fasiliteter
Badstue  
Kafé
Vaskerom
Lekeområde
Betjent campingplass
fri wi-fi
kjæledyr tillatt

Lienveien 137-139, Geilo
Telefon: +47 32 08 70 60 
post@oenturist.no 
www.oenturist.no
geilo@hihostels.no 
www.hihostels.no

Langedrag 
Hvorfor ikke tilbringe 
en natt eller mer og 
bli med på de daglige 
aktivitetene i fjøset med 
morgen- og kveldsstell,  
så vel som å bli med på
guidede turer eller 
andre aktiviteter?

Facilities
Half/full pension
Private bathroom

Tunhovd
Telefon: +47 32742550
post@langedrag.no
www.langedrag.no

Torsetlia 
Hytter
Hyttene ligger på Daga-
lifjell og har flott utsikt. 
30 km fra Geilo sentrum. 
7 km til aktivitetsentrene 
i Dagali. 8-10 sengeplas-
ser, 2 bad. Ei større hytte 
med inntil 18 sengeplas-
ser og 3 bad.

Fasiliteter
Velutstyrt hytter
Gratis wi-fi
Utendørs boblebad
Badstue
Restaurant og Bar

Dagalifjellet, Uvdal
Telefon: + 47 32 74 36 81 
post@torsetlia.no 
www.torsetlia.no

Ødegård 
Teigen 
Hytteutleie
Hyttene til Ødegård 
Teigen ligger på Geilos 
solside. Vakker natur og 
med utsikt som strekker 
seg østenfor sol og 
 vestenfor måne.

Fasiliteter
Badstue  
Oppvaskmaskin

Geilovegen 44, Geilo
Telefon: +47 32 09 02 98 
hytter@odegardteigen.no 
www.odegardteigen.no

Vestlia Resort 
Sollitunet
Sollitunet består av 3
tradisjonelle familiehyt-
ter, en hytte på 50 m2 og
to på 75 m2. Sollitunet 
er bare 1 km fra Vestlia 
Resort, og i gangavstand
til sentrum av Geilo.

Fasiliteter
Fullt utstyrt kjøkken

Bakkestølvegen 81, Geilo
Telefon: +47 32087200
mail@vestlia.no
www.vestlia.no

Norgesbooking
Norgsbooking tilbyr en 
rekke hytter, leiligheter 
og feriehus til leie 
på Geilo. Forskjellige 
størrelser og prisklasser. 
Online booking finner du 
på bedriftens hjemme-
side.

Geilo
Telefon: +47 32 08 57 10 
post@norgesbooking.no
www.norgesbooking.no
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Geilolia 
Ferieleiligheter
Geilolia Ferieleiligheter 
- midt i hjertet av Geilo. 
Komfortable leiligheter 
med høy kvalitet, hver 
med egen 10 m2 stor 
terrasse.

Fasiliteter
Kjæledyr tillatt  
Oppvaskmaskin  
Selvhusholdning

Lienvegen 1, Geilo
Telefon: 979 71 414
www.geilolia.no
post@geilolia.no

Dagali Fjellpark 
/ Full On
Stor og praktisk utleie-
leilighet med 25 senger, 
bygget med tanke på 
grupper. 6 soverom, 2 
bad og åpen stue-/kjøk-
kenløsning med alt du 
trenger. Beliggende i et 
alpin-og aktivitetssenter.

Fasiliteter
Badstue  
Utendørs aktivitets-
område
Utendørs badestamp
Mulighet for servering

Perstulvegen 100, Dagali
Telefon: +47 906 22 675
booking@ 
fullon.no
www.dagalifjellpark.no

Havsdalsgrenda 
Geilo
Havsdalsgrenda ligger 
midt i skibakken i 
Havsdalen, med en 
fantastisk utsikt mot 
Halling skarvet. Leilig-
hetene har høy standard.

Fasiliteter
Kjæledyr tillatt  
Treningsrom  
Svømmebasseng
Badstue  
Oppvaskmaskin

Nye Havsdalsveien 216,
Geilo
Telefon: +47 31 41 11 15 
booking@havsdals-
grenda.no 
www.havsdalsgrenda.no

Torsetlia 
Leiligheter
Torsetlia ligger på Daga-
lifjell 1040 m.o.h..
Leilighetene ligger inne i 
hovedhuset på Torsetlia 
Fjellstue og har tilgang 
til fellesrom og badstuer. 
30 km fra Geilo sentrum, 
7 km til aktivitetsentrene 
i Dagali.

Fasiliteter
Velutstyrte leiligheter
Gratis wi-fi
Restaurant
Bar
Utendørs boblebad
Badstue

Dagalifjellet, Uvdal
Telefon: + 47 32 74 36 81
post@torsetlia.no
www.torsetlia.com

Storestølen 
Leiligheter
Moderne leiligheter på 
42 kvm. Med stue, to 
separate soverom, kjøk-
ken og bad med varme-
kabler beliggende midt i 
hjertet av Skarvheimen 
mellom Iungsdalshytta 
og Geiterygghytta. 

Fasiliteter
Oppvaskmaskin
Badstue
Mulighet for servering
Bålplass
Turområde

Strønde 216, Hovet
Telefon: +47 320 90 400
post@storestolen.no
www.storestolen.no

Totalleverandør av fritidseiendom på Geilo: Hallingdal Hytteservice er et 
entreprenørselskap etablert i 1986. De har fl ere leilighetsanlegg på Geilo og 
har levert et hundretalls leiligheter her. Hallingdal Hytteservice har satset på 
kvalitet og fornøyde kunder som varemerke helt siden starten.

Geilotorget
Unike leiligheter midt i sentrum. Her er restauranter, skiløyper, 
uteliv og jernbane i umiddelbar nærhet. Nærhet til alt det 
Geilo har å by på! www.geilotorget.no

Geilotunet
Geilotunet ligger idyllisk til like ved Ustedalsfjorden og 
en kort spasertur unna Geilo sentrum. Her er man tett på 
opplevelsene, aktivitetene og fjellroen! www.geilotunet.no

Kikut Panorama
Selveierleiligheter på toppen av Kikut. Leiligheter med høy 
standard og unik beliggenhet. Her nyter du det lille ekstra i 
eksklusive omgivelser! www.kikutpanorama.no

Fremtidige prosjekt på Geilo
Vi har stor tro på Geilo som turistdestinasjon og et attraktivt 
område for fritidseiendom. Vi jobber med fl ere spennende 
prosjekter på Geilo. Følg med på våre nettsider: www.h-h.no

Hallingdal Hy� eservice

hallingdalhytteservice  //  www.h-h.no  //  velkommentilfjells.no

HAVSDALSGRENDA. FOTO: KNUT VESTRUM

LEILIGHETER

Selvhusholdning eller 
full pensjon? For  mange av 
Geilos leiligheter kan du 
velge selv. Finn en leilighet 
i skibakken, i sentrum 
eller på høyfjellet.
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Øen 
Turistsenter
Øen Turistsenter er et 
koselig og familievenn-
lig feriesenter med lange 
tradisjoner. Et mangfold 
av overnattingstilbud.

Fasiliteter
Kjæledyr tillatt 
Badstue 
Lekeområde  
Tørkeskap 
Vaskerom  

Lienveien 139, Geilo
Telefon: +47 32 08 70 60 
post@oenturist.no 
www.oenturist.no

• Plassert fra naturens side mellom
  Hallingskarvet og Reineskarvet
• Sørvendte tomter med sol fra morgen til kveld
• Lokalhistorie og kulturminner
• Ro, fred og stillhet
• Maskinpreparerte skiløyper i umiddelbar nærhet
• Gode tur -og sykkelmuligheter
• Tilrettelagt skileikområde med lavo og fritt fiske
• 20 minutter til Geilos butikker, alpinbakker,
  restauranter m.m
• Midt mellom Oslo og Bergen

Ådne Holestøl Hognerud
adne@herland-eiendom.no 

922 08 195 G
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Knut Medhus
481 50 055

Leif Johnny Nestegard
913 80 858

Torstein Seim
922 48 884

Asle Mørk
919 09 212

Hytter og solrike tomter for salg
• Åpning av nye eksklusive hyttefelt •

Hva kan Holsåsen Stølsgrend tilby?

Tomtepriser fra Kr. 800.000,- + omk.

www.holsaasen.com

Campingliv
Geilo-regionen har flere 
alternativer dersom du 
ønsker å bruke camping som 
overnattingsalternativ.  

På Geilo er det to campingplasser; Øen 
Turistsenter og Geilo Vandrerhjem. I 
Hovet ligger Birkelund Camping. 
Ønsker du overnatting til en rimelig 
pris er disse de riktige alternativene 
for deg. De bærer preg av tradisjon 
og sjarm, og har kort vei til områdets 
herligheter. Ved å bo på camping kan 
du styre ferien akkurat slik du ønsker, 
og du kan nyte stillheten i de natur
skjønne omgivelsene.         

BIRKELUND CAMPING. FOTO EMILE HOLBA

Birkelund 
Camping
Familievennlig og et 
naturlig utgangspunkt 
for fjellturer, sportsfiske, 
vintersport eller om du 
bare vil oppleve mektig 
natur.

Fasiliteter
Kjæledyr tillatt
Gratis WIFI
Gratis badstue
Lekeområde
Selvhusholdning
Kokemulighet
Vaskerom
Oppvaskmaskin

Hovsvegen 50, Hovet
Telefon: +47 452 97 841 
informasjon@birkelund- 
camping.com 
www.birkelund- 
camping.com
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Leveregler for 
godt vertskap

Med bakgrunn i vårt arbeide med å bli et mer 
bærekraftig reisemål, har Visit Geilo utarbeidet 
10 «bærekraft bud» / leveregler som vi vil at 
skal inspirere både ansatte og medlemmer i vår 
organisasjon. Som ansatt og eller medlem av 
VISIT GEILO oppfordrer vi til at du skal være:

V

S

T

E

L

I

I

G

I

O

Vertskap. Du skal gjøre ditt ytterste 
for å være godt vertskap for alle 
besøkende i kommunen vår. Å være 
kunnskapsrik og velinformert er en 
av mange vertskapsoppgaver. Det er 
lov å kommunisere med glimt i øyet.

Stolt. Vær stolt av det du har 
rundt deg, det du har skapt eller 
det du er en del av i hverdagen. 
Vis stolthet for det du er stolt 
av, og fortell det til verden.

Troverdig. Fremstå som tro-
verdig. Kjennskap og kunnskap 
oppleves ofte som troverdig. 
Vær deg selv og ta ansvar for 
de rundt deg. Å dyrke styrke vil 
hjelpe deg med dette. 

Entusiastisk. Vis entusiasme, 
og øv deg på å inspirere og 
engasjere andre rundt deg. 
Hverdagen blir meningsfylt av 
engasjement fra og til andre 
mennesker

Lojal. Vær lojal til de du trenger 
og til de som vil deg vel. Handle 
det du trenger i din lokale 
butikk. Benytt deg av de som 
har lojalitet til felles goder og 
felles utfordringer. 

Informerende. Hold deg 
oppdatert på hva som skjer, 
slik at du kan informere de 
som lurer. Det er et felles 
ansvar at alle vet det de 
behøver å vite til enhver tid. 

Inspirerende. Vær til inspirasjon for 
de rundt deg, og la deg inspirere av 
alt det de andre gjør til felles nytte. 
Inspirasjon kan komme fra det minste 
lille, og føre til det virkelig store.

Glad. Gjør mer av det som 
gjør deg glad, og gjør 
ekstra mye av det du tror 
kan gjøre andre glad.

Inkluderende. Snakk til mennesker 
og lytt til hva det er de sier. Ta på 
alvor det de undrer på, og inkluder 
andre i det du gjør. Å føle seg inklu-
dert er både godt og trygt.

Oppfinnsom. Tenk litt utenfor 
boksen, da dette ofte er midt 
i blinken. Å finne løsninger på 
utfordringer er både morsomt 
og svært nyttig for de som 
trenger en løsning der og da.

Bestill ny strømavtale  
på ustekveikja.no i dag. 
 Vi er en av Norges rimeligste. Tel 32 08 70 00 • post@ustekveikja.no

Geilovegen 68, 3580 Geilo 
 

år med billig strøm og 
prisvinnende kundeservice25

lønner segGo
de forhold
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Følg med og få siste nytt! 

Nyttig info

Radio 
Hallingdal
Radio Hallingdal ble 
skapt i 1985 som Hol 
bygderadio og Hallin-
gradioen, som slo seg 
sammen i 1993.  Radio 
Hallingdal er ein av 
landets eldste nærra-
dioer. Hovedsendingene 
er fredagskveld, men det 
er sending hver dag på 
radioen, og ikke minst så 
er det radiobingo hver 
onsdag kveld kl. 20 00. 
Frivillig arbeid har i alle 
år vært en avgjørende 
viktig del av grunnmuren 
i Radio Hallingdal. Dette 
kommer til uttrykk 
gjennom påskeradioen 
der godt 60 personer er 
engasjerte. Vi setter stor 
pris på tilbakemeldinger 
på programmene våre, 
og vi setter stor pris 
på tips om saker som 
radioen kan følge opp.

Telefon : +47 32 08 91 11
post@radiohallingdal.no

Hallingdølen
Hallingdølen, avis skipa 
i 1936 i Ål, den største 
nynorskavisa på Aust-
landet.  I 2013 vart avisa 
kåra til den beste lokal-
avisa i Europa. Halling-
dølen framstår i dag som 
en moderne og profe-
sjonell lokalavis som er 
nytenkende rundt net-
tavis, video-journalistikk 
og har flere ben og stå 
på. Hallingdølen er også 
ansvarlig for Hallingbil-
lett.no og er ein sam-
funnsaktør som forteller 
de små historiene like 
godt som de store og 
vanskelige. Hallingdølen 
kan abonneres på flere 
måter. Avisen er i løssalg 
på turistinformasjonen 
på Geilo, og mange 
andre steder i Halling-
dal. God fornøyelse.
 
Telefon: +47 32 09 65 00
post@hallingdolen.no

Epostavisen
Epostavisen var på nett 
allerede i 1999, og har 
hatt et stadig økende 
leserantall, til tross for 
relativt liten ressur-
sinnsats på sin satsing. 
Avisen har  i alle år hatt 
lenking og kildereferan-
ser til andre nettoppslag 
som grunnbase for 
driften. Egenprodusert 
stoff kommer stort sett 
fra områdene i Hol Kom-
mune. Lenker dekker 
hele Hallingdal.

Telefon: +47 995 68 686
post@epostavisen.no

Turistinformasjon Geilo
Vesleslåttvegen 13, Geilo
Telefon: +47 32 09 59 00 
www.geilo.no 
post@geilo.no

Haugastøl Turistinfo 
3595 Haugastøl 
Tlf: 32 08 75 64 
mail@haugastol.no

Dagali Turistinfo
Joker Dagali
Dagalivegen 150
3588 Dagali
Tlf: 32093714
joker.dagali@joker.no

Hol Ysteri Turistinfo
Nerolsgutu 7, 3576 Hol
Tlf: 99274157
post@holysteri.no

Viktige telefonnummer
Brann ....................................................... +47 110
Politi  ........................................................ +47 112 / +4702800
Ambulanse ........................................... +47 113
Hol Lensmannskontor: ................. +47 32 09 56 56

Bilberging: 
Geilo Auto  Naf og Falck  ............ +47 930 30 001 
Geilo Bilberging – Viking  ............ +47 915 10 800

Legevakt ................................................. +47 116 117
Legesenter Geilo  .............................. +47 32 09 22 50
Legesenter Hol  .................................. +47 32 09 22 00

Reiselivs- 
senteret
I Geilo sentrum finner 
du Reiselivssenteret 
med turist informasjon. 
Reiselivssenteret er et 
knutepunkt for turisme, 
natur og forvaltning og 
tilsyn.

På turistinformasjonen 
kan du få tips og råd for 
ulike fotturer og lang-
rennsturer. Vi kan også 
svare på de fleste spørs-
mål om Geilo. Utforsk 
den interaktive 3D-mo-
dellen av Hallingskarvet 
nasjonalpark og lær mer 
om parken.

Du kan bruke gratis wifi 
på Reiselivssenteret og i 
resten av Geilo sentrum. 
Du kan også låne data-
maskiner gratis.

Telefon: +47 32 09 59 00 
www.geilo.no 
post@geilo.no

Servicetorget
Servicetorget for Hol 
kommune ligger på 
Geilo. Her finner du 
kommunens servicever-
ter og NAV Hol.

Her får du
· informasjon
· veiledning
· enkel saksbehandling
·  tilgang til å lese offent-

lige planer og sakspa-
pirer til  kommunens 
politiske utvalg

· søknadsskjemaer
· tjenestene til NAV
 
Åpningstider
Mandag - fredag:  
kl. 9.00 - kl 15.00
Sentralbordet betjenes 
fra kl. 8.00 alle dager.

Telefon: +47 32 09 21 00
servicetorget@hol.
kommune.no
Besøksadresse:  
Kyrkjevegen 19, Geilo

i

Tannlegevakt ....................................... +47 99 35 15 55 (lørdager kl 1618)
Tannlege Munnviken, Geilo  ...... +47 21 64 55 64

Fjellredningssentralen, Geilo ....................+47 900 25 761
Fjellredningssentralen, Hol ........................ +47 32 08 96 22 / +47 958 98 600
Geilo Røde Kors vakttelefon ......................+47 900 25 761
Veterinærvakt .....................................................+47 32 08 24 00 
Geilo Veterinærvakt ........................................+47 930 46 882 
Statens Naturoppsyn .....................................+47 92 40 77 71
Turistinformasjonen / Visit Geilo .... +47 32 09 59 00 
Hol Kommune, Servicekontor ..................+47 32 09 21 00

FOTO EMILE HOLBA
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