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ENGLISH VERSION
This guide will give you 
information about Geilo 
and a great overview of all 
the winter experiences and 
activities the mountains 
have to offer you. Scan the 
QR-code or go to the web-
site to download the English 
version of the winter guide.

SCAN ME!



Geilo er et klassisk  
vintersportsted, med en 
stolt historie som én av 
Skandinavias ledende 
og mest populære 
alpindestinasjoner. 
I 2019, 2020 og 2021 ble Geilo kåret  
til Norges beste skiresort! Vinteren  
er magisk her på Geilo. Med snødekt  
landskap og herlig vinterstemning 
ligger alt til rette for minneverdige opp-
levelser. Få vinter destinasjoner i Norge 
har så mange overnattingsalternativer, 
aktiviteter og servicetilbud som Geilo. 

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

Hardangervidda er Nord-Europas  
største høyfjellsplatå. Et fantastisk  
turområde som også rommer  

Norges største nasjonalpark. Vidda er et 
viktig tilholdssted for den rikeste villrein-
stammen i Europa. I tillegg er det den 
sørligste utposten for fjellrev, snøugle og 
mange arter av arktiske planter og dyr. 

Hardangervidda er et populært turmål, 
året rundt. Vinterstid merkes de mest 
brukte vinterrutene med kvist. Rutene  
er lagt av erfarne fjellfolk, som vet  
hvor det er trygt og best å gå:  
dnt.no/vintermerking

Hallingskarvet er et majestetisk  
fjel l massiv, som strekker seg fra Finse  
i vest til Geilo i øst. Det karakteristiske 
landskapselementet vokter over alt  
og alle. Rundt fjellet ligger milevis med  
innbydende langrennsløyper. Flere 
av løypene er knyttet til DNTs mer-
kede løyper på Hardangervidda og i 
Skarvheimen. La stillheten og mektig 
natur omslutte deg. 

SKARVERENNET
Fra Finse til Ustaoset går det populære 
Skarverennet. Hele 38 km med skiglede, 
langs Hallingskarvet. Skarverennet 
arrangeres hvert år, i midten av april.

Nasjonalpark- 
landsbyen  
Geilo

H V I L E R O M T I L F J E L L S
Fjellene våre byr på utallige 
muligheter for avkobling. 
Enten du søker spenning eller 
fjellets ro. Eller begge deler. 

4 5



SKANN FOR  
SKIGEILO 

MAGASINET

Alpint

Geilo byr på skiglede for hele familien. Her finner du 
20 heiser og 45 løyper, 4 barneområder og 3 terreng-
parker. Løypene varierer fra barnebakker til svarte 
bakker, og passer til både nye og erfarene alpinister.

Skibakkene ligger på begge sider av dalen og ski-
bussen gjør alle lett tilgjengelige. Skipass gjelder for 
alle heiser på Geilo, og det kjøper du enkelt online.  
Skisesongen varer fra slutten av november til midten 
av april.

Skiutleie kan bestilles enkelt online og hentes på 
Vestlia, Slaatta eller Havsdalen. I tillegg kan du bestille 
service på eget utstyr. I skiresepsjonene på Vestlia, 
Havsdalen og Slaatta får du god hjelp med skipass  
og skiskole, samt å bestille aktiviteter. 

Ekte  
skiglede 
på Geilo
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Sesongstart til 9. februar* 09:30 - 15:30

24. desember 09:30 - 14:00

10. februar til 23. april** 09:30 - 16:30

Kveldskjøring Vestlia:  
Hver fredag fra 6. januar*** 15:30 - 20:00

Kveldskjøring Slaatta:  
Hver tirsdag fra 10. januar  
til slutten av mars*** 15:30 - 19:30

*kun helgeåpent frem til 4. desember
**enkelte løyper og heiser kan være  
stengt mot slutten av sesongen
***gjennomføres så langt  
forholdene tillater det
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Ønsker du å oppleve ekte skiglede? Unn deg selv en time med 
en skiinstruktør. Da sitter du garantert igjen med ny kunnskap og 
en god dose mestringsfølelse, uansett alder og nivå. Skiskolen 
tilbyr gruppeskiskole i alpint og snowboard, samt privat under-
visning i alpint, snowboard, sit-ski, telemark og langrenn. 

Det stilles høye krav til utdanning og kunnskap for alle instruk-
tører på skisenteret. Uansett hva du ønsker å bli bedre på får du 
profesjonell opplæring. Ta kontakt med skiskolen, som veileder 
deg. Enten du vil lære å stå på ski, eller finslipe på teknikken for  
å mestre de mer avanserte bakkene. Scan for booking.

Panoramarunden  
Geilo High Five
Geilo High Five er en rundtur i skianleggene på Geilo. 
Her kan du stå på ski i de fineste løypene, oppleve 
den råeste utsikten og spise den beste maten. I én og 
samme runde. Hver av de fem toppene har sin egen 
unike utsikt mot det majestetiske Hallingskarvet og 
Hardangervidda. Turen er tilrettelagt med ski bussen, 
slik at du ikke trenger bil mellom dalsidene.  
Skann for mer info.

Aktiviteter og 
arrangement
Gjennom sesongen blir det mange spennende aktiviteter og 
store arrangementer for både voksne og barn. Det er faste 
dager med kveldskjøring, tacofredag og Barnedisco i bakken. 
Barna kan også glede seg til kidsrenn, Barnas Afterski og Ski 
Eventyr. Det fylles på med enda flere aktiviteter og arrange-
ment som Geilo Grand Prix, sjekk event kalenderen som er 
spekket med innhold.

En fantastisk dag i bakken blir komplett ved å avslutte med  
en like fantastisk afterski. Sett av lørdager til afterski i vinter!  
Følg med på vårt afterski program og bestill billetter online.

Skiutleie
Hvorfor eie når du kan leie? Skiutleiene på Geilo ligger  
sentralt og/eller i tilknytning til disse baseområdet i  
skisentrene: Vestlia, Havsdalen og Slaatta. Skiutstyret er  
alltid nyvokset og preparert, og husk at du får rabatt ved  
å forhåndsbestille på nettet.

SKANN  
MEG!

SKANN  
MEG!

SKANN  
MEG!

Skiskole

AlpintAlpint
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Terrengparker
Sammen med parksjef og X Games-
vinner Andreas Håtveit presenterer vi 
Geiloparken. På Kikut finner du en ski-
arena som avler skiglede med to linjer 
som utfyller hverandre, og i Vestlia en 
park med ett litt høyere nivå. På Slaatta 
finner du en leken park med god  
variasjon av hopp og rails, tilrettelagt 
for både små og store.

Skibuss 
Tre skibusser frakter deg mellom dalsidene på Geilo, slik at 
du kan stå på ski i hele anlegget! Skibussen er gratis, og kan 
brukes enten du har gyldig skipass eller ikke. Du trenger ikke 
engang å ha ski på beina, alle kan ta bussen. 

Skibussene går i skytteltrafikk mellom Geiloheisen og 
Vestliaheisen, og sørger for rask og enkel forflytning mellom 
dalsidene. Det tar ca. 8–10 min mellom hver buss, og ca. 8 min 
fra den ene heisen til den andre. Om morgenen og etter  
kl. 15:15 vil bussene i tillegg kjøre til overnattingsbedriftene  
på Geilo. Ønsker du å være med skibussen, still deg ved  
veien og gi tydelig signal.

Skann for mer info og rutetabell.

SKANN  
MEG!

Hallingskarvet 
Skisenter
Velkommen til Norges skjulte ski-
perle! Hallingskarvet Skisenter er et 
eldorado for skientusiaster. Du finner 
alpin senteret i fjellbygda Sudndalen 
(fv. 50) ved foten av Hallingskarvet. 
Hallingskarvet Skisenter er kjent for 
lange, brede og velpreparerte bakker 
med stor variasjon. Dessuten finnes det 
fantastiske muligheter for løssnøkjøring. 
Åpen kafe og skiutleie.

Dagali Fjellpark
Dagali Fjellpark er et trivelig alpinsenter 
i Dagali, mellom Geilo og Uvdal (fv. 40). 
Fjellparken har fem lange bakker som 
passer både øvede skiløpere og nybe-
gynnere. En mellomavstigning på hei-
sen gjør at ferske skikjørere kan kose seg 
i deler av Bestemorløypa. Fjellparken har 
også et avskjermet barneområde med 
eget skitau. I Dagali Fjellpark finner du 
dessuten en av Norges lengste prepa-
rerte akebakke, på hele 1850 meter.  
La heisen dra deg opp og sus ned!  
Åpen kafe og skiutleie.

SKANN  
MEG!

Lia Skisenter 
Mellom Geilo og Dagali finner du gårds-
bygda Skurdalen. Her ligger Lia Skisenter 
med tre nedfarter og en egen kjelke-
bakke med en lengde på 1200 meter. 
Både heis og nedfarter er familie-  
og barnevennlige. I tilknytning til  
Lia Skisenter finner du Lia Fjellhotell.  
Her er det en koselig kafe med god 
hjemmelaget mat. Du kan også leie 
blant annet ski, snowboard, pulk og 
kjelke. Ikke minst er det mulighet for 
isfiske, trugeturer og langrenn. 

1110
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KIKUTTOPPEN
1076 moh

SENTRUM

HAVSDALEN

HAVSDALSHOVDA
1178 moh

GEILOHOVDA
1080 moh

HALLINGSKARVET 1933 moh

BJØDNAHOVDA
1056 moh

HALSTENSGÅRD

VESTLIA
GEILOHEISEN

SLAATTA

KIKUT

TIL BARDØLACHILD CARE

GULLSTEINHOVDA
1109 moh

TRENINGSARENA

1312 AlpinkartSkiGeilo

HEISERLØYPEINFORMASJON
A

D

B

S

H

K

K

L

M 

M 

M 

N

P

R

S

Halstensgårdheisen
Fugleleiken
Geiloheisen EXPRESS
Slaattaheisene
Korken
Arnetrekkene
Barnetrekket
Fjellheisen

Vestliaheisen EXPRESS
Bjødnaheisen
Trollheisen
Trollklubben
Hufseheisen
Toppheisen
Kikutheisen EXPRESS

Skiheis/trekk 

Meget lett 

Letta 

Middels 

Krevende 

Upreparert 

Skivei 

Stolheis 6 pers 

Stolheis 4 pers 

T-krok-heis 

Skålheis 

Skibånd 

Skibuss 

Skibuss  
holdeplass 

Parkering 

Restaurant 

Informasjon 

Turistinformasjon 

Skipatrulje 

Jernbane 

Terrengpark 

Self-timer 

Fun Slope

Barneområde

Treningsarena  
(Kun åpent  
i perioder) 

STOP
BUS

SKANN  
FOR DIGITAL  
ALPINKART

SKANN FOR  
AKTIVITETS- 

KART 



Langrenn

Geilo og Hol kommune er blant de beste langrennsområdene i 
Norge. Her finnes det mer enn 500 kilometer preparerte løyper, både 
i dalene og på fjellplatåene. Flere av disse er knyttet til DNTs opp-
merkede løypenett på Hardangervidda og i Skarvheimen.

Å gå på ski med Hallingskarvet som kulisse er en mektig opplevelse. 
Rundt skarvet finnes det langrennsløyper på kryss og tvers. Område 
rundt Torsetlia har i tillegg 150km midt på Dagalifjell, på grensen 
mellom Hallingdal og Numedal

Det finnes lysløyper rundt omkring i hele kommunen; Hovet, 
Hagafoss/Hol, Geilo, Skurdalen og Dagali. Turløypene rundt 
Ustedalsfjorden er som skapt for barnefamilier, med informasjons- 
skilt om områdets natur og kultur. 

Geilos langrennsløyper opprettholdes etter en høy standard gjen-
nom hele vinteren. Det finnes et bredt spekter av nivåer på løypene. 
Alt fra korte, flate områder for nybegynnere, til mer utfordrende  
traseer langs fjelltoppene.

Langrennsesongen starter vanligvis i begynnelsen av november og 
varer helt til mai. De mest ivrige langrennsløperne kan gå på ski i de 
høyere fjellområdene helt til juni. Alle løypene ligger på skisporet.no 
hvor du kan finne oppdatering når de er tråkket. Langrennsløypene 
er gratis å bruke, men du må gjerne støtte det lokale løypelaget 
i området du går mest eller har hytte/hus. For Geilo gjelder dette 
«Geilo Sti- og Løypelag». Følg dem på Facebook for turforslag og 
løypeoppdatering.

Storslått og 
tilgjengelig

LANGR
EN

N
S

S
K

I

Lyst å finpusse klassisk- 
eller skøyteteknikken?  
Skann for mer informa-
sjon og bestilling av 
skikurs. 

1514

500
MED LØYPER

Langrenn

KM

SKANN  
MEG!
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 TOPP 5  LANGRENNSTURER

1. USTEDALSFJORDEN RUNDT 
Distanse 10,4 km – Vanskelighetsgrad Lett
Blir tidlig tråkket og etter snøforhold 

2. VESTREIM
Distanse: 14,6 km - Vansklighetsgrad Middels
En hel fantastisk tur med start fra Havsdalen gjennom Budalen til Vestreim. 
Her er du beskyttet mellom tre fjellvegger og har utsikt mot Hallingskarvet i 
vest. Denne turen gir deg et åpent landskap med aktive stølsdrift. Med ser-
veringsstedet Vestreim halvveis på turen passer det også bra til familier.

3. RAGGEMYRAN
Distanse 20,5 km – Vanskelighetsgrad Middels
Kom tett på Hallingskarvet og få følelsen av Skarverennet. Turen gir flere 
nydelige utsikter mot Hardangervidda på andre siden av dalen. Det er 
enkelt å legge turen innom Prestholtseter for servering. Senere i sesongen 
finnes det flere muligheter til å forlenge turen i retning Haugastøl.

4. HOLSÅSEN-OMRÅDET 
Vanskelighetsgrad Middels
Lettgått terreng med smalere løyper, som gir koselig stemning.  
Her kan man velge å ta turen gjennom skogen på sørøstsiden.  
Eller komme seg opp over tregrensen, og få storslått utsikt mot både 
Hallingskarvet og Skarvheimen. Brenthovd er et kjært turmål og med  
sine 1243 moh. det høyeste punktet på Holsåsen. 

5. VESLERUNDEN 
Distanse 36,6 km – Vanskelighetsgrad Vanskelig  
(på grunn av mye stigning og nedfart, sammen med lengde)
Denne løypa var alternativ Skarverennstrasé under koronapandemien. 
Turen byr på det beste av våre to nasjonalparker og er lett tilgjengelig  
fra flere steder i kommunen. Start fra Ustaoset, Geilo eller i Skurdalen.  
En ultimat tur for solfylte vårdager. Flere serveringshytter underveis gir 
anledning til å ta gode pauser.

Skituren trenger ikke være lang for at den skal være fin! Mange av de 
kortere turene er gjerne både morsomme og varierte. For turbeskrivelser 
anbefaler vi å bruke Outdoor Active eller det interaktive kartet lengre nede 
på siden.

SKANN  
MEG!

Turtips
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SERVERING I FJELLET

HAKKESETSTØLEN  
FJELLSTUE OG HYTTER 
@hakkesetstølen 
Hakkesetstølen (1050 moh.) ligger i flott 
turterreng, med kort avstand til Geilos 
skianlegg. Her finnes preparerte skiløyper 
i alle retninger. Perfekt for dagsturer eller 
om man ønsker å gå fra hytte til hytte 
på Hardangervidda. Salg av rømmegrøt, 
speke mat, stølsbakst, kaffe m.m. Vinterstid 
er det åpent straks langrennssporet tråkkes, 
og til og med april. Det er bilvei helt frem.

HALNE FJELLSTUGU
Halne (1140 moh.) ligger langs rv.7, rett ved 
inngangen til Hardangervidda Nasjonalpark. 
De tilbyr overnatting og spennende vinter-
opplevelser. Mange tar turen hit for lang-
rennsturer, kiting og hundekjøring. Halne 
Fjellstugu har dessuten en meny basert på 
lokale matvarer. Her serveres blant annet 
spekeskinke laget på kortreist fjellgris, ørret 
fra Halnefjorden, reinkjøtt fra vidda og ville 
bær plukket på og rundt vidda. 

PRESTHOLTSETER 
@prestholtseter 
Prestholtseter er en stølskafé full av 
tradisjoner. Stølen ligger på 1242 moh., 
helt oppunder Hallingskarvet, rett ved 
Hallingskarvet Nasjonalpark. Et yndet turmål 
både sommer og vinter. Prestholtseter tilbyr 
både varme og kalde retter. Blant annet er 
de kjent for sin velsmakende rømmegrøt 
med spekemat til.

TUVA TURISTHYTTE 
@tuvaturisthytte 
Hytta er en av de eldste, privateide turist-
hyttene på Hardangervidda. Et yndet turmål 
for langrennsløpere. Korteste løype går fra 
Ustaoset (7 km), men du kan også nå den 
fra Nedrestøl i Skurdalen (11 km) og Kikut  
(16 km). Tuva Turisthytte er en overnattings-
hytte med kafè, blant annet kjent for sine 
velsmakende vafler. Her er det servering  
fra midten av februar.

RUPERANDEN
Koselig og tradisjonsrik serveringshytte i 
nærheten av Kikut. Her serveres det blant 
annet hjemmelaget suppe, boller, smørbrød 
samt varm og kald drikke. Ruperanden er 
et veldig populært turmål for både korte og 
lengre langrennsturer. Skann QR koden for 
oppdatert informasjon.

VESTREIM
Vestreim ligger nydelig til i Budalen mellom 
Geilo og Hol. I vinterhøysesongen er setra 
åpen når snøforholdene tillater det.  
Da serveres det deilige, hjemmelagde  
boller. Fra Havsdalen er det 20 km tur/retur 
å gå på langrenn. Turen kan forlenges til 
både Prestholt og Oddnakk. 

STORESTØLEN FJELLHOTELL
Et sted som velger råvarer ut i fra at de er 
økologiske, lokale og rene. Husets vin er 
biodynamisk. Hver kveld serveres tre retters 
middag. Her får du hjemmelaget suppe, 
kjøtt eller fiskeretter basert på lokale råvarer 
og nydelige desserter.

TORSETLIA FJELLSTUE
Fantastisk beliggenhet på solsiden 
av Dagalifjellet med flott utsikt over 
Hardangerviddda. Torsetlia ligger 30km 
fra Geilo sentrum og midt i stinettverket 
til Hardangervidda, Dagali og Rødberg. 
Muligheter for overnatting, enkel parkering 
og fine løyper.

CAFE PRESTTUN
En hyggelig cafe på høyfjellet, om du nå 
kommer ned fra Hallingskarvet med ski på 
beina eller er på gjennomreise med bil eller 
tog, så kan dere slappe av innenfor de lune 
treveggene hvor peisen brenner og folk har 
tid til mat og prat. Et perfekt møtested midt i 
Ustaoset, klemt inn mellom Hardangervidda 
og Hallingskarvet.

SKANN  
MEG!

Servering
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ISBADING
Garantert noe av det 
kaldeste du kan gjøre 
på høyfjellet. En ufor-
glemmelig opplevelse 
som gir herlig energi til 
kropp og sjel. Med fokus 
på høy sikkerhet kan du 
kan føle deg helt trygg. 
Tilgjengelig på Geilo  
frem til mars, deretter  
på Ustaoset i april og 
mai.

HUNDEKJØRING
Kjør ditt eget hunde-
spann med noen av 
Norges sprekeste  
Alaskan Huskyer.  
En flott familieaktivitet 
som passer både store 
og små. Velg mellom 
5- eller 10 kilometerstur 
på Ustedalsfjorden 
med bålkos, eller lengre 
turer fra Skurdalen eller 
Hardangervidda. 

KJELKEKJØRING
Ute etter fart og spen-
ning? Dagali Fjellpark 
har en av Norges lengste 
heisbaserte kjelkeløyper 
(1850 meter). Her kan 
kjelkene komme opp i  
70 km/t! Lia Skisenter  
har egen akebakke rett  
utenfor hotellet. 
For mindre barn leier 
Slaatta Skisenter ut  
akebrett og snowracer. 

VINTER AKTIVITETER

20

Geilo er nok aller mest kjent for alpinbakker  
og langrennsløyper. Men Geilo byr på mange 
andre spennende aktiviteter. Her er noen  
høydepunkter du kan velge mellom. 

Aktiviteter

SKANN  
MEG!

21

SNØSCOOTER
Du kan prøve snøscooter og snørafting på Geilo eller 
banekjøring og scooter safari i Dagali. Er du sugen på 
motorsport tilbys også is-karting, bilslalåm, powerturn 
buggy og andre motoraction-aktiviteter i Dagali. 

TRUGETURER
Bli med på en anner-
ledes tur inn i eventyrlig 
vinterskog eller til et 
flott utsiktspunkt. Truger 
passer for både store 
og små. Lei truger og gå 
alene dit dere ønsker, 
eller delta på en guidet 
tur tilpasset barnefami-
lien, sprekingen eller den 
eventyrlystne.

KANEFART
Når vintermørket senker 
seg finnes det ikke noe 
koseligere enn å være 
med på kanefart. Ta 
med familie eller venner 
på rundtur, eller bestill 
en eksklusiv kanefart 
som vinterfjellets taxi. 
Få hvilepulsen ned, nyt 
stemningen og utsikten 
under varme skinnfeller, 
med dampende hester 
og fakler.

21 Aktiviteter
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FATBIKE
Kveldstur, treningstur 
eller ekspedisjon? Fatbike 
er omtrent som å sykle 
på vanlig terrengsykkel, 
bare enda morsommere. 
Superbrede sykkeldekk 
gir stor bæreflate, slik at 
det er lett å sykle på snø 
i oppkjørte løyper. Lei en 
fatbike og kjør på egen 
hånd, eller bli med på en 
guidet tur.  

BADSTUE OG ISBAD
Kom til en rykende 
varm, vedfyrt badstue 
med panoramavindu 
og nyt en 90 minutters 
privat badstuopplevelse. 
Badstue og snøbad er 
en herlig kombinasjon, 
og kombiner gjerne med 
isbading i trygge omgi-
velser. Et herlig sjokk for 
både kropp og sjel.  

22Aktiviteter

ISFISKE
Bli med på en spennende 
og familievennlig fisketur. 
Enten på Ustaoset eller 
på Ustedalsfjorden ved 
bestilling. Bor hull i isen, 
gjør klar pilkestikka og 
vent på napp. Imens kan 
dere kose dere rundt 
bålet med mat og varm 
drikke. Husk varme klær!
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KINO
Geilo Kino viser film hver 
søndag og ved premie-
rer. I høytidene også på 
onsdager og fredager. 
Del filmopplevelsen 
sammen med lokale. 
Popcorn og brus får du 
selvfølgelig kjøpt, det 
hører alltid med! Aktuelt 
kinoprogram finnes på 
nettsiden til Geilo Kino.

SPA OG MASSASJE 
Geilo har mange  
aktører som gir deg  
deilige spa-opplevelser.  
Dr. Holms Spa har en hel-
hetlig behandlingsmeny 
i en eksklusiv atmosfære. 
Vestlia Resort byr på pro-
fesjonelle spa-terapeuter 
og innbydende basseng, 
hvilerom, jacuzzi, kaldkulp 
og sauna. Hel-V og Geilo 
Holistic studio tilbyr både 
massasje, coaching og 
behandling. 
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TRENING OG YOGA
Det er både godt og  
lurt å holde seg i form.  
På Geilo finner du flere  
treningsstudio, Geilo 
Trening og Testsenter 
og Vestlia Resort 
Fitnessenter. Det er også 
mulig å få PT-time om du 
ønsker et skreddersydd 
treningsopplegg. Eller du 
kan koble av med yoga 
og mindfullness hos  
Geilo Holistic Studio. 

SVØMMEBASSENG
Etter endt skidag eller 
en treningsøkt er det 
godt med et bad. 
Eventyrbadet ved 
Vestlia Resort er perfekt 
for barna. Dr. Holms, 
Bardøla, Highland, 
Havsdalsgrenda og 
Ustedalen Hotel har også 
svømmebasseng. Ønsker 
du å benytte svømme-
bassenget, vennligst 
ta direkte kontakt med 
overnattingsstedet.

Aktiviteter
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HANDEL MED  
TAK OVER HODET
I hjertet av Geilo ligger 
kjøpesentrene Amfi og 
Geiloporten. Her og i  
sentrum ellers finner  
du butikker med siste 
trender innen sports-
utstyr, mote og interiør 
samt spesialiteter.  
Du kan også kjøpe kort-
reist mat og andre lokale 
skatter. Geilo er kjent for 
bra varer og gode tilbud. 

LEKELAND
Både Vestlia Resort og 
Highland Lodge har flotte 
innendørs lekeland. Her 
kan barna boltre seg i 
sklier, ballrom, klatre-
tau, labyrint og stor 
tumleplass. 

 

KUNST
Geilo og Hol kommune 
byr på alt fra gamle 
kulturskatter til moderne 
kunstformer hele året 
kan du oppleve vakker 
kunst flere steder, både 
innendørs og utendørs. 
Vestlia Resort har en 
betydelig kunstsam-
ling, med verker av 
kjente norske og inter-
nasjonale kunstnere. 
Kunstutstillinger på Geilo 
Kulturkyrkje, og utendørs 
utstilling i «Huldreskogen» 
for å nevne noen.
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BOWLING 
Bowling gir både  
spenning og kos. Bowl 
& Dine på Dr. Holms har 
en herlig amerikansk 
diner-atmosfære. Her 
kan du dessuten nyte 
hjemmelaget burger. 
Vestlia Resort sørger for 
en fin kveld med bowling 
på åtte nye, høyglanspo-
lerte profesjonelle baner. 
Eller hva med en runde 
shuffleboard? 

Aktiviteter 2525

Laget på Geilo - fabrikkbesøk
Smedhåndverket på Geilo har tradisjoner helt tilbake til 1600-tallet. Det første 
jernet på Geilo ble utvunnet allerede omkring år 0. Den dag i dag finnes tre stolte 
håndverksbedrifter tuftet på disse tradisjonene. Brusletto & Co – brukskniver og 
bunadskniver. Brødrene Øyo – økser, kjøkkenkniver, friluftsprodukter og andre 
skarpe gjenstander. Skaugum Bestikk – bestikk og dekketøy. Bli med på en guidet 
fabrikktur inn i håndverkets rike, med fokus på design og kvalitet. Ikke glem å sjekke 
ut butikkutsalgene deres.

SKANN  
MEG!

Aktiviteter

LANGEDRAG NATURPARK 
Langedrag Naturpark ligger plassert 
mellom Numedal og Hallingdal, kun en 
liten times kjøretur fra Geilo. I parken 
finnes det over 350 dyr fordelt på rundt 
25 arter. På Langedrag kommer du tett 
på både husdyr og ville dyr. Du kan 
blant annet kose med rever og høy-
landsfe, mate ulver og prøve hundesle-
dekjøring. Garantert en opplevelse som 
setter spor.



Ønsker du å leie ut
din fritidsbolig?

Geilo Booking hjelper deg med:

Kontakt Geilo Booking
(+47) 32 08 85 00  |  mail@geilobooking.no 

Geilo Booking tilbyr en komplett løsning
for utleie av fritisbolig.

Trenger du hjelp til å planlegge og
bestille ditt opphold på Geilo?

Informasjon og bestilling av overnatting og aktiviteter.
Råd og anbefalinger for gruppereiser.

Flyplass-shuttle.
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Flyplass-shuttle
til Geilo

Et samarbeid mellom Geilo og Norefjell til deg som reiser med fly.
Faste avganger hver helg gjennom hele vintersesongen.

Scann QR kode for informasjon om
avganger, priser og bestilling. 
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Å velge riktig sted å bo kan utgjøre det lille ekstra for Geilo ferien! 
På Geilo finner du alt fra flotte spahoteller, til tradisjonelle hytter og 
koselige campingplasser. Uansett hva dere velger er Geilo kjent for 
sitt gjestfrie vertskap. 

På geilo.com finner du oversikt over overnattingssteder og det er 
enkelt å sammenligne priser og fasiliteter. Her vil dere også finne 
gode pakketilbud og kampanjer gjennom hele året. 

Bo godt,  
sov godt

OVER
N

A
T

T
IN

G

H V I L E P U L S
På fjellet finner du roen. 
Enten du ønsker å bo  
herskapelig eller enkelt. 

2928 OvernattingOvernatting

SKANN  
MEG!
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Her øverst i Hallingdal er vi stolte over våre lange mattradisjoner. 
Gjennom tiden har vi lært å utnytte de fantastiske, lokale råvarene 
man bare finner høyt til fjells. For naturens matfat har mye å by på. 
Saftig grønt gress og frisk luft er det beste utgangspunktet for god 
melk. Slikt blir det gode melkeprodukter og smakfullt kjøtt av. 

Smaken av høyfjell
Hol har status som nasjonalparkkommune og huser to nasjonal parker, 
Hardangervidda og Hallingskarvet. I fjellet beiter både villrein og geiter 
og i vannene finnes flott og rød fjellørret. Like fantastisk til middag som 
røyking og graving eller annen foredling. På myrene vokser multebær,  
i skogene finnes blåbær, krekling, tyttebær og sopp. 

Smått og godt
På Geilo og i Hol finner du et bredt utvalg av små ysterier, kjøtt- og 
fiskeforedlingsbedrifter, restauranter og bakerier som vet å benytte 
seg av de verdifulle råvarene. Besøker du fjellets serveringshytter, 
delikatessebedrifter og dagligvarebutikkene, byr de også alle på 
lokalprodusert mat. Utforsk og nyt kortreist mat fra fjellet. Sjekk  
for eksempel ut Ostebygda. De har eget øko-museum, kafé og  
et osteutsalg i verdensklasse! Ikke lyst til å lage maten selv?  
Bestill catering fra Matkroken eller Herlig AS.

Servering høyt og lavt
Geilo har et stort utvalg av restauranter som byr på mat og drikke i 
alle varianter. Fra enkle måltid til de deiligste menyer med tilhørende 
drikke. Serveringssteder finnes både i sentrum, i grendene, ved ski-
bakkene og langs turstiene oppe på fjellet. Geilo har også et hygge-
lig uteliv med flere barer og puber.

Lokal mat,  
av fjellets  
beste råvarer

SERVERING
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G
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K

A
L

M
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T

S M A K F U L L T
Uansett hva du ønsker 
å spise. Til fjells får du 
ordentlig mat med 
mye smak.

3130 Servering
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Med over 40 butikker i sentrum finner du alt fra detaljhandel  
som sportsutstyr, blomster, klær og interiørforretninger, til en deilig  
kopp med cappuccino. 

Hvert år inviterer vi til et koselig julemarked i Geilo sentrum. Vi tenner 
lys i gågata og pynter til jul med julepynt og koselige små salgsboder. 
Her treffer du både lokale og tilreisende, som kan by på spennende 
skatter og du kanskje du finner den helt spesielle julegaven.

Handel  
og hygge

HAND
EL

SKANN  
MEG!

T R I V E L I G H A N D E L
Butikkene på Geilo har 
det du trenger, både 
til hverdag og fest.
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Turist- 
informasjon
Turistinformasjonen  
ligger midt i Geilo  
sentrum, med kort 
gangavstand fra 
togstasjonen.

Vi hjelper  
deg med
• Informasjon om  

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

Kontakt oss
+47 32 09 59 00 
post@geilo.no 
geilo.com

Man – fre kl. 09:00 til 15:00* 
*Se geilo.com for oppdaterte 
åpningstider.

TRANSPORT
Bergensbanen gjør det 
enkelt å reise grønt og 
bærekraftig til Geilo. Mellom 
Gardermoen og Geilo kan 
du også ta direktebussen 
Flyplass shuttle. Med appen 
og nettsiden entur.no finner 
du all kollektiv transport i 
Norge samlet på ett sted. 
All informasjon om å  
leie bil, parkeringsplasser, 
ladestasjoner, tog og buss 
har vi samlet her: 

SKANN  
MEG!

Info



HVA SKJER  
PÅ GEILO?
På Geilo skjer det mye spennende. Alt fra  
markedsdager, kunstutstillinger og konserter  
til heftige skikonkurranser, skicamps og vinterfestivaler 
som Spark-VM. Scan QR-koden med ditt kamera og 
finn ut hva som skjer på Geilo når du er på besøk!

SKANN  
MEG!

SOMMEREN 

2023 
Aktivitetssesongen starter allerede 
i mai, med rafting og juving. Utover 
sommeren finner du et fjell fylt med 
flere ulike sommeraktiviteter og 
-opplevelser.

Geilo er en perfekt feriedestinasjon der 
du kan kombinere det sosiale med det 
aktive, samt finne roen i naturskjønne 
omgivelser. De beste fjellopplevelsene 
får du hos oss. Husk å booke oppholdet 
ditt i god tid!

SKANN  
MEG!
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Vanskelig å forstå?  
Vi er strømselskapet med det litt 
krokete navnet. Strømpriser kan 
også være vrient å få tak på.  
Vi hjelper deg med å finne avtalen 
som passer best for deg.

Bli kjent med oss på ustekveikja.no
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Drømmer du om

fritidsbolig på Geilo?

Vi har lansert ny netts ide!
Se prosjekter t i l  salgs på

skigeiloutvikling.no



Sett nye spor
Alle tradisjoner starter et sted.

Vi hjelper deg å finne hvor.

Din fritid – vår hverdag

Geilo
—

geilo@privtmegleren.no
97 97 51 51

Mange nye fritidseiendommer omsatt etter 2010 har i den tinglyste kontrakten et krav om å årlig betale  
et beløp på kr 1 000,- til fellesfinansiering av stier og løyper, jmf. Kommunedelplan for Geilo.  
Ved medlemskap i Geilo Sti- og Løypelag er kravet innfridd.

Bli medlem i Geilo Sti- og Løypelag!
Geilo Sti- og Løypelag er en interesseorganisasjon som skal drifte  
og videreutvikle sti- og løypenettet på Geilo og omegn. I samarbeid  
med medlemmer, grunneiere og Hol kommune skal vi sørge for godt  
merkede stier, preparerte langrennsløyper og spennende sykkelmuligheter.  
For å få til det er vi helt avhengig av å ha med flest mulig på laget! 

Hvordan bli medlem?
Kjøp medlemskap på www.geilostiogloypelag.no. Da blir du med  
og støtter vårt arbeid med tråkking, merking, vedlikehold  
og utvikling av stier og skiløyper.

Priser medlemskap
Husstand og fritidseiendom, kr 1 000,-
Enkeltmedlem, kr 500,-
Egne avtaler med bedrifter 

www.geilostiogloypelag.no
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TOM MYRSETH
tm@merkantilbygg.no
tlf: 913 65 230 highlandlodge.no

NYE OG
MODERNE  
LEILIGHETER
Leilighetene har en unik beliggenhet i hjertet av Geilo, med langrennssporet 

rett utenfor dørstokken, fantastiske solforhold og førsteklasses utsikt mot 

fjelltoppene. Meld interesse i dag! 

Highland  
Fjellandsby

Geilo

HIGHLAND LODGE
FJELLANDSBY

Over 90 leiligheter solgt - priser fra 3 575 000,-

ostebygda.no

Håndverk  
i verdensklasse

Ostebygda annonse Geilo-brosjyre 09-22.indd   1Ostebygda annonse Geilo-brosjyre 09-22.indd   1 15.09.2022   09:1115.09.2022   09:11



44 Vinjett

Hva skjer på Geilo?

BÆREKRAFTIG
REISEMÅL
LOKALT ENGASJEMENT
I ET LANGT PERSPEKTIV

SKANN  
MEG!
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