Geilo sommerpark

Nasjonalparkutsikt og vandremuligheter
National Park View and Hiking Trails
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Hakkesetstølen Fjellstugu
Vandresti til Tuva 15 km
Hiking Trails to Tuva, 15 km
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Geilo Bike Park
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Klatrepark
High Rope Course
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Mini Bike Park

Sykkelutleie, verksted,
sykkelvask, billettsalg
Bikerental, bike service,
bike wash, ticket sales

Geilolia Hyttetun
Aktivitetsarena
Activity playground

Stolheis
Chairlift

Lekeplass med klatrestativ, sklie og huske
Playground

Stugu kafé
LEGO lounge

Eventyrbadet
Family pool with slide

Inngang
Entrance

Bowling, SPA, Fitness,
Innendørs lekeland,
Indoor Playland

Symboler Bike Park

Aktivitetsarena | Activity Playground

Veldig lett/nybegynner – Beginner

Proff trampoline

Lett/Middels – Intermediate

Ulike spill/Games

Middels/Vanskelig – Advanced

Mini Klatrepark/Mini Climbing Park

Ekspert/avansert – Expert

LEGO bygging/LEGO construction

Barnebånd – Magic Carpet

Rasteplass/Picnic

Golfbane
Golf course

Tuva Turisthytte

Åpningstider / Opening hours:

Geilo Høydepark
Geilo er en helårsdestinasjon med et

mangfoldig aktivitets- og opplevelsestilbud.
Bestill din Geiloferie på geiloholiday.no

19-21. august arrangerer vi stisykkel-camp
på Geilo. Det blir lagt opp til en sosial helg med
shuttling, guiding, konkurranser, grilling og afterbike. I høstferien har vi eget høstferieprogram.
Mer informasjon blir lagt ut på geiloholiday.no

Geilo offers activities and adventures

I Geilo Høydepark er det utfordringer for hele familien!
Klatreelementene har forskjellige vanskelighetsgrader,
og inkluderer blant annet trapeser, stiger, tuneller, tarzanslynger,
klatrenett og zipline. Totalt 31 elementer. Trollparken passer for
de minste i familien med 12 ulike elementer.

Hver dag/Every day
10am - 4pm

27. AUGUST-2. OKTOBER:

Lørdag og søndag/Saturday & Sunday
10am - 4pm

Geilo High Rope Course
There is fun for the whole family in Geilo High Rope Course.
Here you will find 31 different climbing elements such as trapezoids,
ladders, tunnels, Tarzan slings, climbing nets and other exciting
obstacles. Troll park is suitable for the youngest children and consists
of 12 elements including a mini-zipline and swinging sticks.
PRISER/RATES

all year round. Book your stay in Geilo
at geiloholiday.no

25. JUNI-21. AUGUST 2016:

Høydeparken (over 140 cm)
Trollparken (over 110 cm)

245 NOK pr pers
145 NOK pr pers

Nasjonalparkutsikten
Sommerheisen er et ideelt utgangspunkt for fotturer i Hardanger
vidda Nasjonalpark, og startpunkt for vårt sykkeltilbud. På toppen er
det fantastisk utsikt over Hallingskarvet, Hallingskarvet Nasjonalpark
og Geilo. Be gjerne om turforslag i resepsjonen.

Nationalpark View
The Summer Chairlift is an ideal starting point for hiking in
Hardangervidda Nationalpark. From the top there are fantastic views
over Hallingskarvet, Hallingskarvet National park and Geilo. Feel free
to ask our staff for hiking suggestions.

PRISER
/RATES

Voksen/adult

55/250* NOK

Barn 7-15 år/Child 7-15 years

35/200* NOK

Familiebillett/Familyticket
(2 voksne/adults + 2 barn/children)

110 NOK

3.-16. OKTOBER
(HØSTFERIE/AUTUMN HOLIDAYS):

Hver dag/Every day
10am - 4pm

STUGU KAFÈ ÅPEN/OPEN

11am - 4pm

Kontakt/Contact:
aktiviteter@geiloholiday.no
Mail og telefon blir besvart
i åpningstid. For andre henvendelser, ta kontakt med
oss på 32 09 00 00 eller
booking@geiloholiday.no

+47 46 50 61 59
E-mail and telephone will
be answered during our
opening hours. For other
enquieries, please contact
us at + 47 32 09 00 00 or
booking@geiloholiday.no

* Dagskort/Daypass

Sykkelutleie, shop og verksted
Geilos store og eneste sykkelutleie finner du i Geilo Sommerpark.
Vi leier ut både downhillsykler, stisykler, terrengsykler og el-sykler for
voksne og barn. Vi har også et sykkelverksted, shop og sykkelvask.
Be gjerne om turforslag av våre resepsjonister.
Shuttle: ønsker du å sykle stier? Vi hjelper deg med turforslag, og det
blir også satt opp shuttle i løpet av sommer/høst. Spør i resepsjonen
for mer informasjon.

Bike rental, shop and bike service
In Geilo Summerpark we rent out downhill and mountain bikes for
both adults and children. In our bikeshop we sell bicycle parts and
equipment, as well as offering bike service and wash. Feel free to
ask our staff about trail suggestions.

NYHET! Kom og prøv
våre nye el-sykler. Oppoverbakkene blir lett som en
lek med denne sykkelen!
NEWS! Come and try our
new E-bikes. Uphills are
a breeze on these!

FRA PRISER/FROM RATES
Voksen/adult 3h

250 NOK

Barn/child 3h

100 NOK

Geilo Bike Park
I Geilo Bike Park kan du og sykkelen din ta stolheisen til topps
og finne et utvalg av sykkelløyper for både nybegynnere og erfarne.
Prøv en av de tekniske singletracks gjennom skogen, eller bredere,
familievennlige løyper. I våre grønne og blå løyper kan du bruke
enten en vanlig terrengsykkel, stisykkel eller en fulldempet
downhillsykkel. Totalt 6 løyper. Eget barneområde med
4 ulike løyper og båndheis.
Geilo Bike Park has a variety of chairlift-accessed trails to choose
from, for all rider levels. Try one of the challenging technical singletracks through the woods, or wider faster machine made trails.
Our blue & green level trails can be ridden on a regular hardtail or
a full-suspension downhill bike. The childrens area has it’s own lift
and 4 trails specifically catered to small wheels and big smiles!

FRA PRISER/FROM RATES
Stor sykkel/
Large bike

795 NOK

Liten sykkel/
Small bike

550 NOK

Inkl heiskort og beskyttelse.
Forsikring og keycard kommer i tillegg.
Incl liftpass and protection.
Insurance and keycard is not included.

PRISER/RATES
TRAMPOLINE

50 NOK pr pers

Aktivitetsarena / Activity Playground
I vår aktivitetsarena kan vi tilby
ulike spill, slakk line, kjempe
sprettert, profesjonell trampoline
med mer. I andre etasje på Stugu
finnes det egen LEGO Lounge.

In our Activity Playground we
can offer different games,
slackline, professional trampoline and more. On the 1st floor
in Stugu Cafeteria you will also
find a LEGO Lounge.

Stugu Kafé / Stugu Cafeteria
I Stugu Kafè selger vi is,
forfriskninger og enkle kaldog varmretter. Spør etter
vår Energilunsj matpakke,
til å ta med på tur.

In Stugu Cafeteria you can
buy icecream, refreshments,
some cold and hot dishes.
New this year: Energy Lunch pack,
ideal to bring on your excursion.

geilo sommerpark
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