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Geilo har et variert nett av løyper. Og da mener vi 

løyper som er godt preparert. Godt sikret. Med god

plass til deg og kjørestilen din. Fra november til mai.

Du kan velge nesten alle typer bakker. Bratte og brede,

lange og lette. Heiser som tar deg raskt opp til toppen.

Skikroer der du kan roe deg ned igjen, med god mat og

hyggelig service. På Geilo har vi vartet opp turister i

snart 100 år. Det er en tradisjon vi skal fortsette med.

Lavt tyngdepunkt

33 nedfarter • 17 heiser • egne barneområder • kveldskjøring • 3 skiskoler   



Kjør kjapt. Lek litt. Hopp høyt. Test deg selv i big jump,

funbox og bordercross. Eller i landets lengste halfpipe,

i Norges beste snowboardpark. Mange mener Geilo har

nettopp det. Det er her de flinkeste trener for å bli 

enda litt bedre. Mens andre har nok med å følge tyngde-

loven. Det er aldri for sent å lære. Nye teknikker 

dukker stadig opp og gammel teknikk trenger vedlikehold.

Vi tilbyr opplæring for alle, og har utleie av alt fra vanlige 

langrennski til det nyeste innen carving og snowboard.

eller vektløs tilstand

• topp moderne utstyr • skirestauranter • lite kø • mange variasjonsmuligheter



Når akte du på maven sist? Sammen med andre på en

ring? Dette er bare en av mange aktiviteter du kan dele

med venner, familie eller kolleger. Aktiviteter som byr

på latter og alvor i en herlig kombinasjon. Ja, for det er

litt alvor når det skal konkurreres. Adrenalinet melder

sin ankomst, det blir viktig å vinne. Men smilet sitter

likevel løst. Du får en mulighet til å stresse ned og lade

opp, bli som barn igjen. Det er god medisin for kropp

og sjel.

I vill fryd nedover

kanefart • sledetur i vinterskog • hundesledekjøring på vidda • aking • snøskutersafari    



Vil du senke tempoet litt og få en roligere puls? Da 

anbefaler vi en stemningsfull tur i hundeslede. Ivrige 

hunder ønsker dere velkommen blant snøtunge trær.

Deretter bærer det av sted. Turen går i et idyllisk skogs-

terreng, stille, i et tett samspill mellom hunder og 

passasjerer. Stå og kjør hundene, eller sitt godt og 

varmt nedpakket i sleden. - Eller gjør noe helt annet.

Velg en sprelsk aktivitet med innlagte konkurranser, spøk 

og historier, spise og drikke. Det er bare å ta for seg.

eller i fred og ro innover

 Dølaleik • Hallingjakt • konkurranser • Norsk Vinterkveld • lagaktiviteter • opplevelser



80 hestekrefter. Full tank. Hjelm, hansker og kjørejakke.

Og du er klar for dagens store egotur på snøskuter.

Du får mer fart og spenning enn du kan tenke deg.

Blir det for heftig, kan du starte litt roligere med en

snøskutersafari i vinterskogen rundt Dagali. Da står

naturopplevelsen i fokus. Områdene og landskapet

rundt Geilo gir mye tilbake. Også om du begir deg ut

på en avslappende skitur. Full fart eller hvilepuls.

Det viktige er at du finner ditt eget tempo.

Full fart

220 kilometer turløyper • lysløype • Ustedalsfjorden rundt • Skarverennet • Halling 



Majestetisk ligger Hallingskarvet og vokter over alt og

alle. Rundt fjellet ligger milevis med innbydende løyper.

Ta deg tid til å stoppe opp litt underveis. Lytt. Hør på

stillheten. Ved nærmeste serveringshytte gjør det godt

å sette seg ned i solveggen. Strekke ut og filosofere

over en kopp nytraktet kaffe eller rykende varm sol-

bærsaft. For en skitur innebærer så uendelig mye mer

enn bare å gå oppover og bortover. En munnfull av det

sunne og gode liv er hva du får. Nyt det!

eller fullstendig stillhet

karvet • Haugastøl • Ustaoset • Kikut • sportsbutikker • gode råd • serveringshytter



Etter noen aktive timer i frisk fjelluft parkerer du skie-

ne og begir deg ut på tur i Geilo sentrum, i et mylder

av mennesker. Her kan du handle alt du trenger før du

går videre til afterski. Stemningen er høy på puber og

caféer. Og avstanden mellom butikkene er kort.

I moderne kjøpesentre finner du bl.a. sportsbutikker,

de kjente dagligvarekjedene, klesbutikker, optiker, bok-

handel, møbel og interiør. Sentrum har også service-

tilbud som bank, post og apotek. Hvilket skisted kan by

på noe tilsvarende? 

Fra shopping og afterski

9 restauranter • fra pizza til gourmet • 8 kafeer • fra tradisjonell til urban stil  



Stjerneklar himmel utenfor. Lys fra hytter i det fjerne.

Menyen på bordet. Hva har du lyst på i kveld? Fransk

gourmetmat, kanskje, noe italiensk, eller en rett basert

på lokale råvarer med duftende fersk brødbakst og

årgangsvin til. Ungene deler gjerne en big size pizza,

mens de voksne prøver ekte norsk husmannskost.

Spennende spisesteder finner du både på de store

hotellene og utenom. Du kan velge blant et variert

utvalg kaféer og restauranter som tilbyr sine egne 

spesialiteter. Vel bekomme!

til en utsøkt middag

 6 puber/afterski • 7 barer • kjøpesentre • faghandler • bank  • post • apotek



Allerede da Bergensbanen ble bygget i 1909 var det

klassiske hoteller på Geilo. Siden den gang har Geilo

blitt ønskemål for gjester fra hele verden. Mange 

anerkjente hoteller er kommet til, både fasjonable,

moderne og tradisjonsrike. Med restauranter, barer,

velværetilbud og alt annet som skal til for å få deg 

til å glemme hverdagen. Noe en vennlig og hjelpsom

betjening utvilsomt bidrar til.

Man kan ikke sove seg til å bli omtalt som et av 

Nord-Europas beste vintersportsteder.

Fra hoteller i særklasse

5000 senger • tradisjonsrike og moderne hoteller • fjellstuer • leilig  



En hytte rett ved bakken. Eller en fjellstue med hvite

vidder på alle kanter. Valget er ditt. Geilo har noe for

alle, mulighetene for overnatting er mange og varierte.

I alt er rundt 5000 senger tilgjengelig, fordelt på 

komfortable hytter, moderne leilighetsanlegg, koselige

pensjonater og velrenommerte hoteller. Geilo Booking

hjelper deg med overnatting uansett hva du ønsker.

Ta gjerne kontakt med oss. Så finner vi det beste alter-

nativet, både når det gjeder beliggenhet, fasiliteter og

prisnivå.

til hytter i alle klasser

eter • store og små hytter • koselige pensjonater • alle prisklasser
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23. - 25. november Åpningsrenn skiskytterelite

1. desember    Sesongpremiere

23. desember Jul på Geilo

26. januar Spark-VM

Vinterferie 2002 Eget program

21. februar Ustedalsfjorden rundt

23. februar “Lille Blå goes Big Jump

22.-24. februar P4 Vinterleker

9. mars Superlørdag på Geilo

16. mars Parallellcup Lille Blå Classic

28. mars Geilo Grand Prix

Påske 2002 Eget program

6. april Mjølkesyra,Vestlia Open

11.-14. april Treskifestival

27. april Skarverennet

28. april Vinterfinale

Arrangementer vinteren 2001/02 Kontakt

gir deg mer!

GEILO BOOKING
Overnatting bestiller du hos Geilo Booking,

et felles bookingselskap for overnattingsbedrifter 

på Geilo.

Tlf: 32 09 59 40

Faks: 32 09 59 41

E-post: booking@geilo.no

GEILO TURISTINFO
Vi svarer på alt du vil vite om Geilo og områd-

ene rundt. I Geiloguiden finner du oversikt over

alle tilbud og praktisk informasjon. Geiloguiden

bestiller du hos oss.

Tlf: 32 09 59 00

Faks: 32 09 59 01

E-post: turistinfo@geilo.no
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GEILO AKTIV  
Tlf: 32 09 59 30 

Faks: 32 09 59 31 

E-post: aktiv@geilo.no


