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ENGLISH VERSION
This guide will give you information about Geilo and
a great overview of all the summer experiences and
activities the mountains has to offer you.
Scan the QR-code or go to the website to download
the english version of the summer guide.

Scan QR-code with your phone to read
English version, or go to website:
geilo.no/en/brochures

HALLETJØRNE

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

VI HJELPER DEG MED
-

Informasjon om Geilo og Hol kommune
Salg av postkort, suvenirer og kart
Brosjyrer og turtips
Salg av ﬁskekort
Informasjon om aktiviteter

KONTAKT OSS
+47 32 09 59 00
post@geilo.no
geilo.no
Man - fre kl 09:00 til 15:00*

*Se geilo.no for oppdatert åpningstider.

NYT

SOMMEREN
PÅ GEILO

BADESTRAND / USTEDALSFJORDEN

BREVANDRING

Geilo er inngangsporten til hele to
nasjonalparker, Hallingskarvet
Nasjonalpark og Hardangervidda
Nasjonalpark.

Sommeren på Geilo er en fantastisk tid for små og store
opplevelser. Her ﬁnner du et mangfold av opplevelser for
hele familien i naturskjønne omgivelser.

Sommerguiden gir deg en smakebit
på hvilke muligheter og forventninger du kan ha når du besøker
Geilo.
Tursesongen starter i juni og varer
til snøen faller i oktober.
Med base på Geilo har du det
perfekte utgangspunkt for en rekke
aktiviteter både til fjells og til vanns,
for store og små.

På Geilo og omegn er det mye å se
og besøke, som Huldreskogen og
Fekjo Kulturpark langs
Ustedalsfjorden, gjerne med en
pause på Geilojordet hvor du vil bli
servert rømmegrøt og kan se
fortellerteater.
I Hol ﬁnner du Hol gamle kirke og
bygdemuseum som tar deg tilbake i
tid til det harde livet på fjellet.

Hardangervidda er et høyfjellsplatå
som i tillegg til å være et fantastisk
turområde også innehar Norges
største nasjonalpark. Område er
viktig som tilholdssted for de største
villreinﬂokkene i Europa, og er den
sørligste utposten for fjellrev,
snøugle og mange arter av arktiske
planter og dyr. Hardangervidda er et
populært turmål, sommer som
vinter.
Hallingskarvet er et svært
karakteristisk landskapselement,
med mange ﬁne stier og løyper og
allsidige turmuligheter. Terrenget er
variert med slake heier i sør til det
høye platået på toppen av
Hallingskarvet. Blokkmark og bart
fjell på 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.
Fra Geilo er det kort veg til fjordene
som Aurland og Flåm i Nord, og
Eidfjord i vest hvor du kan oppleve
populære Vøringsfossen.
SOMMER PÅ GEILO

TOPP 5

PRESTHOLTRUNDEN
Er det en vandretur som bør settes på «bucket-listen» så er det
denne! Sherpatrappen med hele 2239 trinn beskytter den sårbare
naturen i Hallingskarvet Nasjonalpark og gjør turen opp til foten av
Hallingskarvet enkel og trygg. Stien åpnet i 2013 og tar deg opp 400
høydemeter til fantastiske naturomgivelser på 1650 moh.

FJELLTURER

POPULÆR
Distanse: 6.4 km
Vansklighetsgrad: Hard
Varighet: 1.5 - 3 t

PILTUREN OG PILVEGEN
Pilturen er en ﬁn rundtur i variert terreng fra Geilo sentrum, over
fjellet og tilbake langs Ustedalsfjorden. Turen byr på ﬂott utsikt over
sentrum, Hallingskarvet og dalføre.
Pilvegen er en kortere rundttur opp og ned fra Geilo sentrum.

Distanse: 13.9 / 5.7 km
Vansklighetsgrad: Medium
Varighet: 4 - 5 / 2 t

BIRGITRUNDEN
Fra Vestlia kan du gå eller ta stolheisen opp slalombakken til nydelig
høyfjellsterreng. Turveien tar deg til Hakkesetstølen hvor du ﬁnner
servering, videre til Birgithovda 1173 moh med utsikt til Norges 6.
største isbre, Hardangerjøkulen. Herfra følger du stien videre og ned
via Nystølhovda til Tuftebrui. En ﬂott rundtur!

Distanse: 18 km
Vansklighetsgrad: Medium
Varighet: 5 - 7 t

HOTEL CALIFORNIA
Fra minnesmerke ved Rv40 retning Dagali følger du skilt til
Glitreberget. Stien gå først gjennom et lite hytteområde og går sakte
og sikkert oppover fjellet. Oppe står en liten rastehytte med 360
grader utsikt over Skurdalen og Dagali. I det fjerne ligger
Hallingskarvet. Flott familietur.

Distanse: 3.2 km
Vansklighetsgrad: Lett
Varighet: 2.5 t

HIVJUFOSSEN
Hivjufossen er et ﬂott skue! Hele fossefallet (fordelt over to fosser)
er på 250 m. Omtrent halvveis opp den bratte bjørkelia ser du rester
av en gammel boplass. Hivjufossen er på sitt mest imponerende når
det er snøsmelting i fjellet.
SKANN FOR
MER INFO

Distanse: 3.1 km
Vansklighetsgrad: Medium
Varighet: 2 t

SOMMER PÅ GEILO

PRESTHOLTRUNDEN

SERVERING I FJELLET
De tradisjonelle serveringshyttene er ﬂotte turmål og gode utgangspunkter for
opplevelser og lange turer i fjellet. Nyt den ﬂotte naturen og stopp innom for
deilig spekemat, vaﬂer, rømmegrøt og andre forfriskninger på turen.
Du ﬁnner mer informasjon, åpningstider og meny på serveringshyttenes egne
hjemmesider, sosiale medier og på våre nettsider.
SKANN FOR
MER INFO

geilo.no

GEILOJORDET

@geilojordets-venner

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

PRESTHOLTSETER

@prestholtseter

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.

HAKKESETSTØLEN

@hakkesetstolen

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
overnatting. Besøk Hakkesetstølen ved å ta stolheisen til toppen av Vestlia og følg turstien innover 1.5
km. Du kan også sykle fra Geilo over gamle Skurdalen, eller ta bilen via Fv40.

TUVA TURISTHYTTE

@tuvaturisthytte

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.

FAGERDALEN

@fagerdalen-stølseter / @fagerdalen-hol

Fagerdalen har åpent fra juli til og med skolestart, og driver osteproduksjon på samme måte i dag som
de gjorde i 1702. Det serveres mat og egenproduserte varer i stølskaféen. Fagerdalen er en livlig støl hvor
du kan komme tett på de forskjellige gårdsdyrene. Her får du også kjøpt ﬁskekort.

Flere serveringssteder, ysterier med gårdsutsalg og overnattings
alternativer i fjellet ﬁnner du på geilo.no.
SOMMER PÅ GEILO

SYKLING PÅ
GEILO

SKURFFEN / VESTLIA

Geilo – en sykkelperle i høyden!
Syklingen på Geilo starter på over 700 moh. I disse unike omgivelsene
ﬁnner du ﬂotte tilrettelagte stier og anlegg for hele familien, og tøffe
høyfjellstier for de som ønsker ekstra utfordringer.
Oppdag Vestlia sykkelpark, Norges ﬁneste sykkelpark? 5 hopplinjer,
ferdighetsløype og asfaltert pumptrack. Her ﬁnner du sykkelmoro
for hele familien!

PUMPTRACK / VESTLIA

Stisykling med utsikt, langs Ustedalsfjorden ﬁnner du de
familievennlige stiene Fossekallen og Skurfen. Her går ﬂyt og ﬁn
natur opp i en høyere enhet.
Familieguiding, familietur på Geilos ﬁneste tilrettelagte
sykkelstier med en sertiﬁsert sykkelguide. Passer for alle som
kan sykle.
Har du enda ikke syklet Rallarvegen, Norges vakreste sykkelvei?
Kanskje sommeren 2021 blir året?
Med base på Geilo er du kort nærhet til alle de unike
sykkelopplevelsene Hallingdal har og by på. Se
sykkelmulighetene i Hallingdal på rides.no.

mer om sykling på geilo.no
SYKLING

FLYTSTI

NYHET!

Opplev spenning når du suser nedover
den 4 km lange ﬂytstien, Flow Motion!
Flytstien går fra toppen av Vestlia og ned til Geilo
sommerpark. Flytstien har vanskelighetsgrad blå og
passer for de aller ﬂeste som er stødig på sin sykkel.
Nedover i ﬂytstien ﬁnner du kule 180 graders svinger,
hopp, “side hits” og andre elementer.

geilo.no

180 °

SKANN FOR Å
SE VIDEO
YouTube: Ny ﬂytsti på Geilo

Foto credit: Lars Storheim

SVINGER

SIDE
HITS

4

KM
SYKLING

RALLARVEGEN

TOPP 5

RALLARVEGEN
Norges ﬂotteste sykkelrute fra fjell til fjord! Rallarvegen bringer deg
fra steinete, nakne fjell i Finse og Hardangervidda, til det frodige
landskapet ved fjorden i Flåm på ca 6 timer. Dette er ikke bare en
spektakulær sykkeltur, men en reise gjennom historien. Bestill
Rallarvegen-pakke med overnatting og leie av sykkel på geilo.no.

SYKKELTURER

POPULÆR
Distanse: 52.4 km
Vansklighetsgrad: Medium
Varighet: 6 - 7 t
Åpent: jul - sep

USTEDALSFJORDEN RUNDT
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 lokalhistorie, kultur og
dyreliv på en av de mange informasjonsskiltene langs veien.

Distanse: 10 km
Vansklighetsgrad: Lett
Varighet: 1 - 2 t

BUDALEN
Budalen er en perle på Geilo! Å oppleve den vakre dalen fra
sykkelsetet er en god opplevelse med ﬂott utsikt over Hallingskarvet.
Legg også gjerne inn en liten rast på tunet utenfor Vestreim Fjellstue.
I Budalen er det aktiv stølsdrift med beitende dyr som også bruker
turstien, vis derfor hensyn.

Distanse: 12 km
Vansklighetsgrad: Medium
Varighet: 2.5 - 4 t

SKURDALEN - TUVA
Har du lyst på en lang og krevende tur er sykkelturen fra Skurdalen til
Tuva turisthytte den du skal ta! En opp-og ned-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.

Distanse: 24 km
Vansklighetsgrad: Hard
Varighet: 2 - 4 t

SÆTERDALEN
Med Numedalslågen på den ene siden og gamle gårder på den andre,
er dette en kjempeﬂott sykkeltur! Turen består av godt veidekke og
et lett kupert terreng. Turen går slakt oppover og belønnes med
behagelig nedoverbakke på hele hjemturen.
SKANN FOR
MER INFO

Distanse: 40 km
Vansklighetsgrad: Medium
Varighet: 3 t

*for detaljert veibeskrivelse se kart på geilo.no, trailguide.net, eller last ned appen Outdooractive fra din app store.

SYKLING

GEILO
SOMMERKART

Skann QR-kode med
kamera for å se digital
versjon.

KART

FISKE

I INNSJØER
OG ELVER

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 du 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 på rundt 1 kg.

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 god og står i forhold til næringstilgangen. Kvaliteten på ﬁsken
er som regel av ypperste kvalitet med en ﬂott rødfarge.

FISKEKORT
Fiskekort kjøper du i Turistinformasjonen og sportsforretninger
på Geilo, dagligvaren på Hagafoss og Hovet, hos andre
turistbedrifter eller online på inatur.no og perﬁsh.no.
Bestill guidet ﬁsketurer og les mer om ﬁske på geilo.no.
geilo.no
*bilveien til Tuva og Skjerja har bompenger og er forbudt med bobil.

FISKE

OUTDOOR
2021
FUN
TIL FJELLS
Geilo og omegn byr på en rekke aktiviteter og
opplevelser i fjellet. Her kan du suse nedover en 1000
meter lang zipline, slenge deg rundt i høydeparken,
oppleve fjellet bakpå en hesterygg, til spennende
guidet brevandring og turer... og selvfølgelig en
masse rå sykling! For den motor- og action-glade byr
Dagali Opplevelser på gokart, bilslalom, powerturn
buggy, paintball, og mye mer.
LEI EN BADSTUE

BREFØRING

RIDETUR

Sammen med erfarne breførere kan du få
muligheten til å oppleve Hardangerjøkulen
på nært hold, lære om historien og alt isen
kan fortelle oss.

Opplev høyfjellet fra hesteryggen. Geilo har
ﬂotte turer i høyfjellsterrenget som passer
for både nybegynnere og de mer erfarne.

SYKKELGUIDING
Sykkelguiding og instruksjon fra
nybegynnere til viderekommende. Ønsker
du å ﬁnslipe teknikken, utvikle ferdigheter
eller bli tatt med i de beste løypene – vi
tilbyr ulike sykkelturer med guide og
sykkelkurs både til store og små.

BREVANDRING

Fjellmetropolen Geilo har
opplevelser og aktiviteter
for enhver smak!

HOT

Utleie av badstue på hjul. Et overraskende element til
venneturen? Det er nå mulig å leie badstue på hjul, som kan
plasseres der du ønsker i Hol kommune.

GUIDEDE TURER
Lokale guider står klar for å ta deg med på en guidet tur i fjellet
og nærområdet. I tillegg til en god dose fjelluft vil du få
kunnskap om naturen, lokalhistorien og friluftslivet.

SKANN FOR
MER INFO

bestill aktiviteter på geilo.no
OPPLEVELSER

JUVING

TIL VANNS
I det våte element kan du ha det mye morro! Her ﬁnner du noe for en hver
smak og alder. Opplev spennende juving og fartsfylt rafting for både store og
små. Eller ta båten inn i nasjonalparken i naturskjønne omgivelser, et perfekt
utgangspuynkt for vandring på Hardangervidda! Mulighetene er så mangt. Se
geilo.no for hele aktivitetsmenyen!
RAFTING

HALNEKONGEN

Opplev rafting på sitt beste i Dagali. Her
ﬁnner du rafting-opplevelser for familien
med barn ned til 8 år, til den
adrenalinsøkende som ønsker en god
utfordring og et realt adrenalinkick.

Med båten Halnekongen som transport får
du tilgang til mange ﬂotte fotturer inn i
nasjonalparken oppe på Hardangervidda,
eller ta båten som en ﬂott rundtur.

KANO / BÅT

FISKE

Kano og båtutleie på Ustedalsfjorden/
Veslefjorden. En perfekt opplevelse også på
gråværsdager. Kanskje får dere øye på
beveren som holder til i området?

Fiskeopplevelser for deg som nybegynner
og matelsker. Bli med på ﬁsketur med
lokalkjent guide hvor du får muligheten til å
prøve ﬁskelykken og tilberede fangsten til
et herlig fjellmåltid.

RAFTING

JUVING

SUP

Her får du mulighet til å boltre deg med
naturen som lekeplass. Rappeller ned langs
bergvegger, hopp i jettegryter og skli ned
vannskliene som naturen selv har skapt.

Stand up paddle board på Ustedalsfjorden!
Ingenting er bedre enn å plaske rundt på
fjorden i sommervarmen i fantastiske
fjellomgivelser. SUP-utleie ﬁnner du på
Vestlia Resort.

KAJAKK
Å padle kajakk på Finse må være noe av det nærmeste en kommer å padle i "arktisk farvann"
med magisk utsikt over fjell og breer. Guidene på turen vil fortelle dere om den spennende
historien til området fra steinalderens fangstkultur, setring og villreinens betydning til bygging
av Bergensbanen. Dere vil også få vite mer om Finse som et test og trenings område for
polare ekspedisjoner fra fortid og nåtid.

INDOOR FUN
Er det dårlig vær i fjellet er det godt Geilo kan by på masse innendørsaktiviteter. Hva med
avslappende spa og massasje, eller yoga og mindfulness? Kanskje en tur på treningsstudio
eller i svømmebassenget?
På Geilo har vi også lekeland for de minste, bowling og du kan dra på shopping i 40 ulike
butikker. I tillegg ﬁnner du mye kultur i Hol kommune med en rekke kirker du kan besøke,
kunstutstillinger og du kan bestille guidet fabrikktur.

bestill aktiviteter på geilo.no

OPPLEVELSER

GEILO

FJELLETS BESTE LEKEPLASS

SOMMERPARK 2021
Velkommen til Geilo Sommerpark
hvor du ﬁnner aktiviteter for både
store og små.
Her har vi sommerkafé, gratis lekeog aktivitetsområde for de minste,
klatrepark, zipline, frisbee-golf, og
ikke minst morsomme
sykkelprodukter som hopplinjer,
ferdighetsløype, asfaltert pumptrack
og heisbaserte ﬂytstier.

HØYDEPARK

Sommerparken er et ﬂott
utgangspunkt for både fotturer og
sykling i fjellet. Her ﬁnner du også
Geilos største sykkelutleie, med
blant annet terrengsykler, stisykler
og elsykler for hele familien.

I høydeparken kan du utfordre dine klatre- og balanseferdigheter og
slenge deg fra tre til tre med et stort smil om munn!

For mer informasjon, se Geilo Sommerpark brosjyren.

Ved klatreparken ﬁnner du også en mindre løype, Trollparken, med 12
ulike elementer som er tilrettelagt for de minste i familien.

Høydeparken byr på utfordringer for hele familien med ulike
vanskelighetsgrader, inkludert bl.a klatreelementer, trapeser, stiger,
tunneler, tarzan-slynger, klatrenett og zipline, totalt 31 ulike elementer.

SKANN FOR
MER INFO

SOMMERPARK

VESTLIA

ZIPLINE
Opplev den spennende følelsen av å ﬂy! Geilo Zipline er 1100 meter lang, og
garanterer en morsom 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 over Geilo og mot
Hallingskarvet!
bestill på geilo.no

SOMMERPARK

VESTLIA

NYHET!

FRISBEE-GOLF
Banen består av 9 hull og ligger ved golfbanen på Vestlia Resort. Utforsk en ny
og artig aktivitet for vennegjengen eller hele familien. Frisbeegolfbanen kan
benyttes helt fritt! Mangler du frisbee kan du leie det i resepsjonen i
sommerparken eller på Vestlia Resort.

geilo.no

SOMMERHEIS OG
NASJONALPARKUTSIKTEN
Sommerheisen er et ideelt utgangspunkt for fotturer i Hardangervidda
Nasjonalpark. På toppen er det fantastisk utsikt til Hallingskarvet og Hallingskarvet
Nasjonalpark. Sommerheisen er utstyrt med sykkelstativ så du enkelt kan ta med
deg sykkelen opp i fjellet!
se turforslag på geilo.no
SOMMERPARK

BO GODT,
SOV GODT
Å velge riktig sted å bo kan utgjøre det lille ekstra for
Geilo-ferien! På Geilo og omegn ﬁnner du alt fra hoteller
med spa til campinglivet.
Ønsker du å ta med familien på et stort resorthotell med aktiviteter for hele
familien? Kanskje du og din kjære vil bo på toppen av fjellet i en “arctic dome”
med utsikt over stjernehimmelen? Eller fungerer det best å overnatte i en
velutstyrt hytte med friheten til å lage egne måltider?

DR HOLMS

10+
HOTELL

60+
HYTTER

100+

LEILIGHETER

1

ARCTIC DOME

4

CAMPING

VESTLIA RESORT

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.

+47 32 08 85 00
mail@geilobooking.no
bestill på geilo.no
SKANN FOR
MER INFO

OVERNATTING

SERVERING
&
LOKALMAT

LOKAL RAKFISK

Lokal mat har lange tradisjoner her på Geilo og i Hol
kommune. Her ﬁnner du ﬂere lokalmatprodusenter og
serveringssteder med fokus på lokalmat.
OSTEBYGDA

På Geilo og i Hol ﬁnner du et bredt
utvalg av lokale ysterier, kjøttforedlingsbedrifter, bakerier og
restauranter som benytter seg av de
kortreiste råvarene. Besøk fjellets
serveringshytter, delikatessebedrifter og dagligvarebutikkene
som alle tilbyr lokalproduserte mat
og matvarer. Utforsk og nyt smaken
av kortreist mat på fjellet.
Geilo har et stort utvalg av
restauranter som byr på mat og
drikke i alle varianter. Fra de

enkleste smakfulle måltider, til de
deiligste menyer med tilhørende
drikke. Du ﬁnner serveringssteder
både i sentrum, i grendene, ved
skibakkene og langs turstiene oppe
på fjellet.
Geilo har også et hyggelig uteliv med
ﬂere barer og puber.
Sjekk gjerne ut Ostebygda med eget
øko-museum, kafé og osteutsalg i
verdensklasse!

8

8

mer info på geilo.no

YSTERIER

SERVERINGSHYTTER

ca.

20

MATPRODUSENTER
MAT

HANDEL
Geilo sentrum er et unikt treffpunkt med et
bredt utvalg av butikker og servicetilbud. Hjertet
av Geilo byr på et urbant og stemningsfullt
bymiljø omgitt av fjell.

Med over 40 butikker i sentrum ﬁnner du alt fra sportsutstyr til en
deilig kopp med cappuccino. Utenfor sentrum ﬁnner du
dagligvarebutikker i grendene Ustaoset, Dagali, Hagafoss og Hovet.
Hol kommune er en av Norges største hyttekommuner. Her ﬁnner du
alt til din hytte, leilighet eller ditt hus. Alt fra materialer, interiør,
service og vedlikehold, til utbygging, installasjoner, graving og
brøyting. Ta gjerne kontakt med våre ﬂinke medlemsbedrifter i
servicebransje som gladelig vil hjelpe deg!
Ønsker du å kjøpe, bygge eller selge hytte? Geilo har også dyktige
eiendomsmeglere og håndverksbedrifter som hjelper deg med alle
dine prosjekter.
mer info på geilo.no
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RESTAURANTER

SERVICEBEDRIFTER

BUTIKKER

HANDEL

HVA SKJER PÅ GEILO?
På Geilo skjer det mye spennende. Alt fra matfestivaler,
markedsdager, handelsdager til musikkfestival på vidda.
Scan QR-koden med ditt kamera og ﬁnn ut hva som skjer
på Geilo når du er på besøk!

SKANN FOR
MER INFO

VINTEREN 2021/2022

INSTAGRAMKONKURRANSE!
Bli med i trekningen av ett weekend
opphold på Vestlia Resort for 2
personer og skipass!
Hvordan delta?
1. Følg @visitgeilo på Instagram.
2. Publiser en Instagram Story fra din Geilo-ferie.
3. Tagg Story’n med @visitgeilo, #geilokonkurranse og
personen du vil vinne oppholdet med.
Vi trekker en heldig vinner som vil bli kontaktet og
annonsert på vår Facebook og Instagram
18. oktober 2021. Lykke til!

🤩

I oktober faller den første snøen og vintersesongen på
Geilo står for turen. De beste fjellopplevelsene ﬁnner du
hos oss. Husk å book oppholdet ditt i god tid!
geilo.no
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NEDFARTER

20

HEISER

500 KM
LANGRENN

25+

#geilokonkurranse @visitgeilo

AKTIVITETER
HVA SKJER?

Foto credit: Paul Lockhart - @mustaschmedia

– de beste fjellopplevelsene
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