GEILO
Velkommen til fjells!
SOMMERGUIDE 2020

VELKOMMEN TIL GEILO

i

REISEMÅLET FOR DEG SOM ØNSKER EN AKTIV FERIE
OG NÆRHET TIL FJELLET.
TURISTINFORMASJON:
Velkommen til Geilo nasjonalpark-landsby og Hol nasjonalpark-kommune.
Denne guiden viser en oversikt over hvilke opplevelser og aktivitetstilbud du
bør få med deg denne sommeren og høsten.

Turistinformasjonen ligger i sentrum av Geilo,
med kort gangavstand fra togstasjonen.

Her kan du få hjelp med følgende:
•Informasjon om Geilo og Hol kommune.
•Booking av aktiviteter.
•Salg av postkort, souvernirer og kart.
•Salg av fiskekort.
•Brosjyrer og turtips.
•Gratis Wi-Fi.

Åpningstider:
man-fre 09.00-15.00 | lør-søn (27.06-23.08) 10.00-14.00*
__________
Visit Geilo AS | www.geilo.no | +47 32 09 59 00
*Følg med på www.geilo.no for informasjon
om endrede åpningstider og kommende arrangementer.

BO GODT, SOV GODT
Å velge riktig sted å bo kan utgjøre det lille ekstra for Geiloferien! Ønsker du å
ta med familien på et stort resorthotell med aktiviteter for hele familien? Kanskje
vil dere bo på et koselig pensjonat med historisk preg? Eller kanskje fungerer det
best å overnatte i en velutstyrt hytte med friheten til å lage måltidene selv?
Uansett hva dere velger er Geilo kjent for sitt gjestfrie vertskap, og du og din
familie vil bli godt ivaretatt. Kontakt Geilo Booking på telefon eller e-post
dersom dere behøver hjelp med bestillingen.
Se etter gode tilbud og book opphold på www.geilo.no.
+ 47 32 08 85 00 | mail@geilobooking.no.

BOOK AKTIVITETER ONLINE
- HELE ÅRET
På Geilo er det mange aktivitetsleverandører som leverer
et flott og variert aktivitetstilbud:

- Geilo Husky
- Slaatta skisenter
- Haugastøl
- Geilo Hestesenter
- Jøklagutane
- Serious Fun
- M-Event
- SkiGeilo
- Halne Fjellstugu

- Dagali Fjellpark
- Geilo Aktiv
- Vinternatt
- Kitekurs.no
- Tuva Turisthytte
- Geilo Aktivitetssenter
- Hol Turlag
- Røta
- Visit Geilo

Book opplevelsen direkte her:
info@geilo365.no | Tlf. +47 32 17 80 20

GEILO365.NO

PRESTHOLTRUNDEN:

GEILO HAR FLOTTE TURMULIGHETER

HER ER 6 ANBEFALTE
VANDRETURER:
SE ALLE TURFORSLAG PÅ GEILO.NO OG OUTTT.COM

Distanse: 6.4 km
Vanskelighetsgrad: Medium
Varighet: 1.5-3 timer
PILTUREN/PILSTIEN:
Distanse: 13.9/5.7 km
Vanskelighetsgrad: Medium
Varighet: 3-5/2 timer
HALNEKONGEN:
Distanse: 2.3 km.
Vanskelighetsgrad: Lett
Varighet: 3-4 timer

Er det én vandretur som bør settes på «bucket-listen» så
er det denne! Steintrappene ble laget for å beskytte den
sårbare naturen i Hallingskarvet Nasjonalpark og gjøre
turen opp på Hallingskarvet enklere og tryggere. Siden
stien åpnet i 2013 har den blitt svært populær.

Pilturen er en fin rundtur fra Geilo sentrum. Følg enten
Pilvegen — eller den litt lettere Pilstien — opp til toppen
av Geilohovda og videre forbi Urundberget. Følg gjerne
skiltene for Ola Slatta´s veg oppover og Rudolf Olsens
veg ned igjen, det utgjør en fin runde.

Kombiner båttur over Hardangervidda med en kort
eller lang fottur. Den populære båtruten har vært driftet
siden1954. Halnekongen har plass til 37 passasjerer, og
driftes fra juni til august. Båtturer før og etter dette kan
bestilles direkte fra Halne Fjellstugu.

Stien går fra Raggsteindalen, via Lordehytta til Haugastøl.
Fra Raggsteindalen følger du stien opp til majestetiske
Distanse: 23.1 km
Hallingskarvet, 600 høydemeter opp til Folarskarsnuten
Vanskelighetsgrad: Vanskelig og videre til Lordehytta. Derifra går stien ned mot
Varighet: 5.5-6.5 timer
Haugastøl, hvor du kan ta toget tilbake til Geilo.
RAGGSTEINDALEN:

HIVJUFOSSEN:

Hivjufossen er et flott skue! Hele fossefallet (fordelt over
to fosser) er på 250 m. Omtrent halvveis opp den bratte
Distanse: 3.1 km
Vanskelighetsgrad: Medium bjørkelia ser du rester av en gammel boplass. Hivjufossen
er på sitt mest imponerende når det er snøsmelting i fjellet.
Varighet: 2 timer
Ustetind ligger nordøst på Hardangervidda, rett sør for
Ustaoset, og gir fantastisk utsikt over vidda. På gode dager
Distanse: 3.3 km
ser du Gaustatoppen langt i sør, og Hallingskarvet i nord.
Vanskelighetsgrad: Medium Ustetind bestiges enten direkte fra Ustaoset, eller fra den
Varighet: 2.5-4.5 timer
private turisthytta Tuva.
USTETIND:

LES MER OM DISSE TURENE, OG FÅ FLERE
TURFORSLAG PÅ GEILO.NO OG OUTTT.COM

SERVERINGSHYTTER
I FJELLET:
De tradisjonelle serveringshyttene er et flott turmål, eller et godt
utgangspunkt for andre aktiviteter og lengre turer. nyt flott natur og
deilig servering — heriblant spekemat, vafler og rømmegrøt.

HAKKESTSTØLEN:

PRESTHOLTSETER:

Atmosfæren, de flotte tømmerveggene og
ikke minst beliggenheten ved inngangen
til Hardangervidda gjør Hakkesetstølen
helt unik. Hakkesetstølen er et fint
utgangspunkt for å gå fra hytte til hytte,
eller bo fast i flere dager.

Prestholtseter er en stølskafé full av
tradisjoner og ligger helt oppunder
Hallingskarvet på 1242 moh, rett ved
Hallingskarvet Nasjonalpark. Det
er et yndet turmål både sommer og
vinter. Prestholtseter tilbyr spekemat og
velsmakende rømmegrøt.

TUVA TURISTHYTTE:

HALNE FJELLSTUE:

Hytta er en av de eldste, privateide
turisthyttene på Hardangervidda. Om
sommeren tar hytta imot overnatting fra
slutten av juni til starten av september,
deretter servering i helgene ut september.
Tuva Turisthytte er kjent for sine
velsmakende vafler.

Halne Fjellstugu ligger ved inngangen
til Hardangervidda Nasjonalpark, 1140
moh. Halne er stedet for alle, enten det
er for å finne roen og stillheten eller om
man ønsker aktiviteter som jakt og fiske,
fotturer, båttur med Halnekongen.

GEILOJORDET:

LANGEDRAG NATURPARK 1000moh:

Geilojordet er en perle for rekreasjon,
opplevelse og aktiviteter. Om sommeren
er det utendørs kafe og i låven er det
utstillinger. Barna kan leke og besøke
geitekillinger og høner. I sommer kan du
oppleve fortellerteater der gårdsgutt/
jenta fra 1880 viser deg rundt på tunet
og livet på garden i gamle dager.

Eget bakeri og ysteri som frister med
"smaken av fjellet" i helt spesielle,
naturskjønne omgivelser med tømmerhus
og et mangfold av dyr på tunet.
Godlukt fra ystekjele og åpent bakeri
setter en stemning som forsterker de
sanselige opplevelsene når mat serveres.

Les mer på geilo.no eller på hyttenes egne nettsider.

GEILO BADESTRAND:
USTEDALSFJORDEN/GEILO BADESTRAND:
Geilo Badestrand er en flott og familievenlig sandstrand som ligger ved
Ustedalsfjorden. Selv om Geilo ligger høyt til fjells, er badeplassen god å
ha på varme sommerdager. Geilo Badestrand ligger langs Ustedalsfjorden
Rundt, som er en flott løype både for gåtur, sykling og ski på vinteren. Følg
skilting ved Ustedalsfjorden.

FISKE:
FISKE PASSER FOR ALLE!
GEILO OG HOL KOMMUNE TILBYR MANGE
FISKEMULIGHETER I ELVER OG INNSJØER.

FISKEKORTOMRÅDET TIL GEILO JEGER- OG FISKEFORENING:
Området består blant annet av Ustedalsvassdraget, som går sentralt
gjennom Geilo. Fra Kikut og vestover til Grødalen finner vi flere gode
innsjøer, for eksempel, store Hakkeset. Over Hallingskarvet Skisenter, bør
Halletjønn bli navngitt. Nord for Haugastøl er det flere alternativer. En
times spasertur fra Tuva Turisthytte finner du Skjerja som frister deg med
ørret rundt ett kilo.

FISKEKORTOMRÅDET TIL HOL JEGER- OG FISKEFORENING:
De aller fleste vannene som foreningen disponerer ligger innenfor
Hallingskarvet Nasjonalpark, fra Ynglesdalen til blant annet
Kyrkjedørsvatna. Det settes regelmessig ut ørret slik at bestanden jevnt
over er gode og står i forhold til næringstilgangen. Kvaliteten på fisken er
som regel av ypperste kvalitet med en flott rødfarge.

FISKEKORT KJØPER HER:
Turistinformasjonen på Geilo, andre turistbedrifter og på www.inatur.no.
Bestill guidede fisketurer på www.geilo365.no.
Les mer på geilo.no/nb/fiske

Norges flotteste sykkelrute fra fjell til fjord! Rallarvegen
bringer deg fra steinete, nakne fjell i Finse og HardangerDistanse: 52.4 km
vidda, til det frodige landskapet ved fjorden i Flåm på ca 6
Vanskelighetsgrad: Medium timer. Dette er ikke bare en spektakulær sykkeltur, men en
reise gjennom historien. Bestill på geilo365.no.
Varighet: 6-7 timer
RALLARVEGEN:

OPPDAG GEILOS BESTE SYKKELTURER

HER ER 5 ANBEFALTE
SYKKELTURER:

USTEDALSFJORDEN:
Distanse: 10 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Varighet: 1-2 timer

Naturstien rundt vakre Ustedalsfjorden er en perfekt utflukt
for familien på sykkelen. Den 10 km lange grusveien er
ganske flat og enkel å følge. Underveis kan du lære litt
om lokal historie, kultur og dyreliv på en av de mange
informasjonsskiltene langs veien.

Se flere turforslag på geilo.no
Budalen er en perle på Geilo! Å oppleve den vakre
dalen fra sykkelsetet er en god opplevelse med flott utsikt
Distanse: 12 km
over Hallingskarvet. Legg også gjerne inn en liten rast på
Vanskelighetsgrad: Medium tunet utenfor Vestreim Fjellstue. Du når Budalen fra Geilo
Varighet: 2.5-4 timer
sentrum og parkeringsplassen i Havsdalen.
BUDALSRUNDEN:

SKURDALEN - TUVA:
Distanse: 24 km
Vanskelighetsgrad: Hard
Varighet: 2-4 timer

Har du lyst på en lang og krevende tur er sykkelturen fra
Skurdalen til Tuva turisthytte den du skal ta! En opp-ogned-tur med krevende bakker. Turen starter ved Nedrestøl
og går gjennom flotte omgivelser til Tuva turisthytte.
Utsikten til nasjonalparkene er noe helt eget! Husk også å
smake på de fantastiske vaflene på Tuva turisthytte.

SYKKELDAG FOR FAMILIEN:
Ved Vestlia Resort ligger Geilo Bike Arena. Her finner du pumptrack-banen som er
laget i slitesterkt og fast komposittmateriale. Denne kan benyttes av alle, uansett om
du foretrekker brett, blades, sparkesykkel eller sykkel. Pumptracken er moro for alle
aldre! Skurfen, en 1 km lang flytsti, passer for barn og mer erfarne syklister. Skurfen
ligger plassert et par hundre meter unna Vestlia Pumptrack. Bever´n er en morsom og
avhengighetsskapende sykkelløype med doseringer og tekniske barrierer. Bever´n finner
du i skogen på baksiden av Geilo Skistadion. Sykkelleie er tilgjengelig her.

LES MER OM DISSE TURENE, OG SE FLERE
TURFORSLAG, PÅ WWW.GEILO.NO/NB/SYKLING.
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Velkommen til Geilo Sommerpark — utgangspunktet for en
aktiv dag! Hos oss finner du aktiviteter for alle aldre. Geilo
Sommerpark er også et flott utgangspunkt for både fotturer
og sykkelturer. Vi har åpen sommerkafé, og gratis leke- og
aktivitetsområde for de minste barna.
Vi har Geilos største sykkelutleie med blant annet
terrengsykler, stisykler og elsykler for hele familien. Hos oss
finner du også ladepunkter for el-bil og el-sykkel.
Sommerparken ligger ved skisenteret i Vestlia.

ÅPNINGSTIDER:
20.-21.juni: 10:00-16:00
27.juni - 9.aug: daglig 10:00-16:00
15.aug - 20.sept: Lør - søn 10:00-16:00
26.sept - 11.okt: 10:00-16:00

HØYDEPARK:
Utfordringer for hele familien! Klatreelementene har ulike vanskelighetsgrader,
og inkluderer blant annet trapeser, stiger, tuneller, tarzanslynger, klatrenet og
zipline, totalt 31 ulike elementer. Vi har også en mindre løype, Trollparken, med 12
elementer som er tilrettelagt for de minste i familien. Les mer på skigeilo.no.
GEILO SOMMERPARK

ZIPLINE:

SOMMERHEIS & NASJONALPARKUTSIKTEN:

Opplev den spennende følelsen av å fly! Geilo Zipline er 1100 meter lang, og garanterer
en moro opplevelse for hele familien. Fly alene eller i tandem sammen med noen du ønsker
å dele opplevelsen med. Perfekt for alle som liker at det kiler litt i magen! Spektakulær utsikt
mot Hallingskarvet, Geilo og nedover Hallingdal. Les mer på skigeilo.no.

Sommerheisen er et ideelt utgangspunkt for fotturer i Hardangervidda Nasjonalpark. På
toppen er det fantastisk utsikt til Hallingskarvet og Hallingskarvet Nasjonalpark.
Spør oss gjerne om turforslag. Les mer på skigeilo.no.

GEILO SOMMERPARK

GEILO SOMMERPARK

FRISBEE-GOLF:

GEILO BIKE ARENA:

Nyhet sommer 2020! Prøv vår nye Frisbeegolf-bane som ligger i sommerparken!
Du kan spille individuelt eller i lagkonkurranse.

Utgangspunktet for sykkelaktiviteter på Geilo. Her finner du alt fra familievennlig sykkeltur
rundt Ustedalsfjorden, til morsomme flytstier, dirttracks og pumptracks, eller krevende
stisykling i fjellene. Les mer på skigeilo.no og på Facebook.

GEILO SOMMERPARK

GEILO SOMMERPARK

JUVING I DAGALI:

MORO I DET VÅTE ELEMENT:

RAFTING I DAGALI:
Raftingselskapene Serious Fun, Dagali Opplevelser og
Dagali Fjellpark tilbyr rafting i Numedalslågen med start
fra Dagali. Rafting her gir deg spenstige stryk, små fossefall
og garantert et smil om munnen. Vi tilbyr rafting for både
store og små, fra familierafting til turer med høy adrenalin!
Bookes på geilo365.no eller dagaliopplevelser.no.

Med naturen som lekeplass kan du
boltre deg i spennende juv, utforske
det gjemte Ølmosjuvet, rappellere
og bade langs styrk og bergvegger.
Juvvandringen blir mest sannsynlig den
dagen du husker best fra Norges-ferien
din. Bookes på geilo365.no.

OPPLEV HØYFJELLET I KANO ELLER KAJAKK:

SUP:

Kanoutleie i Ustedalsfjorden og Veslefjorden er en perfekt aktivitet for hele familien!
Ønsker du innføring i kajakk har vi kajakk-kurs hvor du får lære det grunnleggende
ved kajakkpadling sammen med erfarne havkajakk-instruktører. Ta også turen til Finse
hvor du kan padle i «arktisk farvann» og lære den spennende historien til området med
vakker utsikt over fjell og breer. Les mer på geilo365.no.

Stand-Up Paddle er blitt en svært populær aktivitet som er gøy for alle i alle aldre.
SUP har sine røtter fra Hawaii - i motsetning til surfebrett hvor man venter på
bølgene, står man på brettet og padler seg fremover igjennom vannet. Her får du
mulighet til å utforske Ustedalsfjorden frat brettet med venner eller familie!
Les mer på geilo365.no.

ANDRE ANBEFALTE
AKTIVITETER:

GOKART:
Spenn deg fast og bli med på en actionfylt dag med gokart!
Dagali Opplevelser tilbyr drop-in hver dag gjennom hele
sommeren og høstferien. Les mer på dagaliopplevelser.no.

SE FLERE AKTIVITETER PÅ GEILO.NO OG GEILO365.NO

FJELLRIDNING:
Geilo aktivitetssenter har gjennom mange
år tilbudt fjellridning i vakker natur ved det
majestetiske Hallingskarvet. Ridningen starter på
Brusletto Gård og fortsetter videre opp på vakre
Budalen. Her får vi fantastisk utsikt mot det vakre
Hallingskarvet. Les mer på geilo365.no.

BILSLALÅM:
Klampen i bånn! Dagali Opplevelser arrangerer bilslalåm på
den gamle flyplass-stripen i Dagali. Her konkurreres det på tid
med ferdighetskjøring på bane. Bilslalåm gjennomføres i all slags
vær, og kanskje er en våt veibane det aller morsomste?
Les mer på dagaliopplevelser.no.

PAINTBALL:
BREVANDRING:

Gjem deg bak trær og busker, og lek deg
på skogsbanen til Serious Fun eller Dagali
Opplevelser i Dagali! Paintball er både et
taktisk og fysisk spill som går ut på å slå ut
motstanderlaget. Spillet kan organiseres
med ulike mål. Er du klar for å få fart på
adrenalinpumpa?

Å utforske blåisen er en spektakulær opplevelse! Sammen med erfarne breførere får du
muligheten til å oppleve Hardangerjøkulen på nært hold, lære om historien og alt isen
kan fortelle oss. Breturen starter fra Finse stasjon, og på vandreturen opp til foten av
Hardangerjøkulen er det lagt inn noen få stopp hvor dere får kunnskap om området og
breens historie. Ved foten av breen får dere utdelt utstyr for så å gå inn på den mektige
breen med taulaget - vi lover en opplevelse du aldri vil glemme!
Se vårt tilbud på geilo365.no.

GUIDEDE TURER:
GEILO365 tilbyr ulike guidede turer. Våre guider
ønsker å gi deg og dine en minnerik opplevelse
fra høyfjellet med formidling av lokalhistorie og
fokus på uteglede. Se vårt tilbud på geilo365.no.

FJELLMEGLEREN - GEILO

Leiligheter med alt Geilo har å by på!
Kikut - Geilo Fjellandsby

Det er noe eget ved å være megler på fjellet.
Med lang erfaring med salg av eiendom, kjenner vi godt
til lokalmiljøet og de mulighetene som ligger der.
Når du skal selge kan det være lurt å velge en solid
megler. En som er lokalkjent i nærområdet – og som
kjenner de kjøperne som er på utkikk etter akkurat en
eiendom som din.

Unikt god beliggenhet, i Norges beste skiresort*!
Finn gleden i familiens nye fritidsleilighet, med fantastiske fasiliteter og en
unik beliggenhet på Geilo. Hiv deg ut i milevis av turstier eller nypreparerte
langrennsløyper og alpinbakker. Her har familien alt, rett utenfor døren!
Stavisetten ligger i hjertet av det eksklusive området Kikut, med vakre Geilotjødne, nydelig natur, alpinbakker og langrennsløyper som nærmeste nabo.

Velkommen til oss!

*Geilo ble i 2019 kåret til “Norways Best Ski Resort 2019” av World Ski Awards.

Tlf.: 32 08 73 60
geilo@em1fjellmegleren.no

Henrik Erland Morud

Victoria Follesø

Ole K. Kristiansen

Prosjektmegler MNEF
Tlf: 907 25 950
henrik@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmeglerfullm. MNEF
Tlf: 95 44 33 09
victoria@em1fjellmegleren.no

Utbygger - Stavisetten AS
Tlf: 908 99 105
ole@skigeilo.no

For mer info, se stavisetten.no
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Aktiviteter
Dagsbesøk
Overnatting
Bli med inn til ulv- og gaupe
Hundekjøring
Rideturer og rideleir
Klatrepark, fjellrevcamp
Familieleir, seterdag
Besteforeldre- barneleir
Kurs, team-building
Bryllup, fødselsdager mm.
Fiske, flotte turmuligheter

Ulvekos

Seterliv

Fjellrevcamp

Utfordringer

Elgkyss

Rideturer

Et mangfold av aktiviteter.
25 dyrearter, ca 350 individer.

Velkommen til dyrebare
naturopplevelser
i sommer
Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no
KO SKJER I NESBYEN UTG. 4 2019 1

ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

NYE, FLOTTE LEILIGHETER
I HJERTET AV GEILO
2-4-ROMS | FRA 2.25 MILL

STORT
AKTIVITETSTILBUD FOR
HELE FAMILIEN
— ÅRET RUNDT

TOGET STOPPER
NESTEN RETT UTENFOR
DØREN

EGEN OWNERS CLUB
OG MULIGHET FOR Å
TJENE PENGER PÅ DIN
INVESTERING

HIGHLANDLODGE.NO | TM@MERKANTILBYGG.NO | 913 65 230

VELKOMMEN TIL GEILO
- BEST PÅ OPPLEVELSER

WWW.GEILO.NO | WWW.GEILO365.NO

