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FINN DIN NESTE
OPPLEVELSE
Velkommen til en destinasjon rett nord for Oslo med et landskap som
preges av våre store innsjøer Mjøsa, Tyrifjorden og Randsfjorden. Gjøvikregionen,
Hadeland og Ringerike byr på en rekke opplevelser enten du er her på ferie,
jobb eller «bare» har lyst til å oppleve nærområde som turist.

Opplev vår vakre natur på pilegrimsvandring, nyt
utsikten fra Kongens Utsikt utover Tyrifjorden, ta en
sykkeltur langs trygge bilfrie småveier eller hva med
et forfriskende ferskvannsbad?
Ikke minst er kulturlivet kjent for å blomstre her på
innlandet og i tillegg til flere hundre arrangementer

10 TURFORSLAG I REGIONEN
10 recommended trips in our region

24–25
		

LYST TIL Å FISKE?
Try your luck at fishing

26–60 FINN DIN NESTE OPPLEVELSE
		 Find your next experience
62–70

Besøker du oss vinterstid så kan vi garantere tidlig
snø. Vi har så mange kilometer med oppkjørte
skiløyper at vi har sluttet å telle. For de sprekeste av
dere utfordrer vi til å delta på et av verdens lengste
skirenn, Pendlerrennet med start på Gjøvik og
målgang i Oslo. Spåtind, Lygna og Ringkollen er alle
kjent for tidlig snø og et yndet utfartssted spesielt
på vinteren.

		

72–75

HVOR VIL DU SOVE?
Accommodation
LOKALE TURO PERATØRER
Transport

76–78
PLANLEGG DITT NESTE SELSKAP
		 Banquet facities
80–86 KURS OG KONFERANSE
		 Courses and conferences

Start gjerne reisen på våre hjemmesider,
www.gjovik.com, www.hadelandsregionen.com eller
www.ringeriksregionen.com her finner du også en
egen turplanlegger slik at det blir enkelt å sette
sammen din egen tur eller be om å få tilsendt våre
nyhetsbrev.

87–91
VÅRE MEDLEMMER
		 Our members
REGION- OG BYKART PÅ MIDTSIDENE
Region and city maps on the centre pages

Velkommen skal dere være om dere blir her en dag,
en uke eller resten av livet.

Welcome to an amazing destination just north of Oslo, with a landscape featuring Norway’s biggest lakes
– Mjøsa, Randsfjorden and Tyrifjorden.

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv
Gjøvik Kommune
+47 61 18 95 00

Østre Toten Kommune
+47 61 14 15 00

Ringerike Kommune
+47 32 11 74 00

Søndre Land Kommune
+47 61 12 64 00

Jevnaker Kommune
+47 61 31 57 00

Hole Kommune
+47 32 16 11 00

Nordre Land Kommune
+47 61 11 60 00

Lunner Kommune
+47 61 32 40 00

Vestre Toten Kommune
+47 61 15 33 00

Gran Kommune
+47 61 33 84 00

+47 61 14 67 10 | info@gjovik.com
Gjøvik Stasjon – Jernbanetorvet 3 /Postboks 230, 2802 Gjøvik
www.gjovik.com
www.hadelandsregionen.com
www.ringeriksregionen.com
Åpningstider:
Mandag–fredag: 08.30–16.00
Utvidet i sommersesongen 20. juni–26. august
Mandag–fredag: 08.30–18.00
Lørdag: 10.00–16.00 – Søndagsåpent i juli 10.00–16.00

Henning Gudbransen, Derrik Figge, Oda Hveem

Regionen kan friste med mange interessante museer.
Kistefos-museet byr på spennende kulturhistorie i
Skandinavias eneste intakte tresliperi, med aktiviteter
og opplevelser som begeistrer alle aldersgrupper.
Mjøsmuseet omfatter flere kulturhistoriske museer,
Mustad Opplevelser er et industrieventyr med
historie tilbake til 1832 og Veien Kulturminnepark
har et av Østlandets største gravfelt fra eldre
jernalder.

gjennom året kan du oppleve Norges største
sommershow, nemlig Hønefossrevyen, Sommer
slagere og Urbane Totninger. For de minste
showgjestene anbefaler vi en tur til Hakkebakke
skogen på Gjøvik og Rockefroskene på Hønefoss.

4–23
		

foto:

I år feirer vi at Skibladner er 160 år. Verdens eldste
hjuldamper i rutegående trafikk seiler på Mjøsa hele
sommersesongen. Laks og jordbær om bord er
tradisjon og barn under tolv år reiser gratis. Hadeland
Glassverk er en av landets største turistattraksjoner
og har du ikke vært her enda, så bør du ta turen. Ikke
vær redd – du finner også noe til far og barna her.

Innhold CONTENTS

Underholdning
året gjennom

Shopping på Kuben
I sentrum av byen ligger
kjøpesenteret som har det
meste for de fleste.

Hønefossrevyen, Rockefroskene,
Jailhouse Rock og O'jul med
din glede, alle fantastiske show
med den beste kvalitet som får
frem både latter, tårer,
rockefot og glede.

TURFOR

S L AG 1

Veien Kulturminnepark

RUNDTUR
PÅ RINGERIKE

Bli med over tilbake i tid og besøk
det fantastiske langhuset på Hønefoss.
Bli også med inn i museet for de
mange skiftende utstillinger, eller
den nydelige faste utstillingen
fra tidlig jernalder.

Kulturstiftelsen Fengselet

Ringerike Museum

Utgangspunkt: Midt i hjertet av Hønefoss
ligger det gamle, ærverdige Fengselet med
kulturtilbud året gjennom.

Museet som forteller historien
til både dikterpresten Jørgen Moe,
men også om heltinnen Anna
Colbjørnsdatter.

For utvidet tur se vår webside
TRIP 1: See www.ringeriksregionen.com

Transport

Dronning Tyra
Bli med på båttur med den
stolte dronningen, på Storelva,
Tyrifjorden eller Steinsfjorden.
Mat og drikke får du
også om bord.

foto:

Herlig retter med vekslende meny,
alt etter hva som tilbys av råvarer
gjennom årstidene.

Futuria

Brasseriet Fengselet

Askeladden Reiser og Transport.
Disse blide bussjåførene tar deg fra
Gardermoen til byen, eller hvor du enn
måtte ønske ellers på reisen.

Trenger du overnatting?
Comfort Hotell Ringerike, Klækken Hotell, Ringerike Gjestegård,
Grand Hotell Hønefoss eller Utvika Camping.

foto: Audun Haugen (Jailhouse), Espen Hartz (Veien Kulturminnepark
og Ringerike Museum), Oda Hveem (Shopping), Thomas Barstad Eckhoff (Klækken Hotell)
og medlemmer

TURFORSLAG 1: RUNDTUR PÅ RINGERIKE
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Lek og moro

Båtutleie og fiske
Utvika Camping tilbyr dette og mere til.
Koselig campingplass med restaurant
og alle rettigheter.

TURFORS

L AG 2

Naturopplevelser
utenom det vanlige?
Bjerkeli Villmarksopplevelser tar deg med på tur
med hundespann, Viddas Datter inviterer til reinsdyrtur
og Fossen Friluft vil gjerne ta deg med ut for
å lære deg mer om naturen, være
seg i vann eller på land.

PÅ NYE EVENTYR
I HOLE

Sundvolden Hotell
Utgangspunkt: Norges eldste skysstasjon som fortsatt
er i drift, tilbyr overnatting, galleri, restaurant, spa og
velvære, shopping, bar, konserter og kurs og konferanse.

Ta bena fatt

For utvidet tur se vår webside

Kjerratmuseet

TRIP 2: See www.ringeriksregionen.com
Foruten dette finnes det utallige muligheter for

friske friluftsopplevelser

Museet som forteller historien om tømmerfløtingen fra Steinsfjorden. Motorsagmuseum
og en herlig natursti fra Åsa til Jonsetangen.

med de mange sykkelstier, flotte muligheter
for fiske, krepsing, fuglekikking. Vandring
til Kongens Utsikt og Mørkonga.
foto:

Oda Hveem (Dronningens Utsikt), Mona Lundemoen (Mørkonga) og medlemmer.

TURFORSLAG 2: PÅ NYE EVENTYR I HOLE
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Kistefos-Museet

Historisk og lokalt

Skandinavias eneste intakte tresliperi
og Nordens største skulpturpark,
kombinert med spennende
utstillinger i kunsthallen.

Hemlaga på Næs
TURFORS

L AG 3

Damask og dreielduker,
busseruller og masse spennende
produkter i et av Norges få
gjenlevende veverier.

KUNST, HÅNDVERK OG KULTUR

Hadeland
Folkemuseum

Sysselgården

Friluftsmuseum i nydelig
kulturlandskap, med
betydningsfulle
utstillinger hele
sommeren gjennom.

min

ner

Nydelig museum for
dåpstradisjon, systue, håndverksbutikk og sommerkafé med
hjemmelagde spesialiteter.

Ska
p

Hadeland Glassverk

Eplehage i Hadelands
vakre kulturlandskap med
butikkutsalg, selskapslokale
og hjemmelagd bakst.

Grinakervev

Utgangspunkt: Hadeland Glassverk – en av
Norges mest besøkte turistattraksjoner og
landets eldste håndverksbedrift med spennende
utstillinger, nydelig atmosfære og spennende
historie, kun én time fra Oslo.

Randsfjordbåt

Søsterkirkene

For utvidet tur se vår webside

foto:

Hadeland Glassverk

TRIP 3: See www.hadelandsregionen.com

Granavolden
Gjæstgiveri
Knutepunkt for konger, reisende,
pilgrimer og kunstnere, og fortsatt
et godt møtested med historisk sus i
Norges eldste gjæstgiveri.

Side om side står de
sagnomsuste kirkene og
forteller om lange tradisjoner
og en mektig historie på
Granavolden.

Kong Haud

Seightseeingbåt på vakre Randsfjorden,
med mulighet for historiefortelling og
skreddersydde arrangementer for
enhver anledning. Base i idylliske
Røykenvika ved Brandbu.

Trenger du overnatting?
Thorbjørnrud Hotell, Sanner Hotell, Hotell Hadeland,
Helgaker Gård og Lygnasæter Hotell og Camping
er våre utvalgte overnattingssteder på Hadeland.

foto: Oda Hveem (Hemlaga på Næs), Jiri Havran (Granavolden Gjæstgiveri),
Ingvald Eid (Søsterkirkene), Tor Lindseth (Hadeland Folkemuseum) og medlemmer.

TURFORSLAG 3: KUNST, HÅNDVERK OG KULTUR
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Mohair-Ull
Ved Einafjordens bredd ligger
besøksgården med eget butikkutsalg
for mohair-ull fra egne geiter!
Naturprodukter, dyr og håndverk
hånd i hånd.

TURFORS

Stenberg Museum

L AG 4

Velkommen til et historisk tilbakeblikk på
en av Totens storgårder, og ta gjerne turen
innom kafeén Ditlevines Utsikt som byr på
retter fra Amtmanninne Weidemanns
oppskrifter.

FINN ROEN
PÅ VESTRE TOTEN

Gjøvik og Toten
Golfklubb

Steffensrud
Trenger du en pust
i bakken, tilbyr Steffensrud
rehabilitering ro og
pusterom i hverdagen.

Sillongen Toten Hotell

I Totens kulturlandskap kan du
senke skuldrene og svinge
golfkølla i takt med Dagros blide
rauting på nabogården.

Utgangspunkt: I Totens vakre landskap ligger hotellet
med lange tradisjoner og de deiligste retter, basert
på lokale råvarer. Herlige senger og skreddersydde
arrangementer tilbys av hotellets hyggelig betjening.
For utvidet tur se vår webside
TRIP 4: See www.gjovik.com

Totenbadet
Totenbadet tilbyr tropisk temperatur
året rundt. Her kan små og store ha det
moro i vannsklier, bølgebasseng,
svømmebasseng, stupetårn og boblebad.
Badeland Gjestegård ligger
vegg i vegg med badelandet.
Sillongen
foto:

Aktiviteter i nærheten

Aktiviteter i nærheten – bading, klatring, pedalbåd på Sillongen,
team-building, fiske, krepsefiske, isfiske på vinteren. På Raufoss Gård
finner du kunststillinger, konserter og andre kulturinnslag.

foto:

Tom A. Trogstad, Arve Sørbo (Sillongen) og medlemmer.

TURFORSLAG 4: FINN ROEN PÅ VESTRE TOTEN
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Kunst og kultur

Musikk at
m

Viken og Evjua
Strandpark
Mjøsas Ark på Kapp
LA
TURFORS

Her fortelles historien om Mjøsa
og livet på og i Norges største innsjø.
Fiske, tømmerfløting og båthistorie går
hånd i hånd med historien om
menneskene som levde
og virket ved Mjøsa.

G5

OPPLEVELSER
PÅ ØSTRE TOTEN

Velkommen til Totenvika og herlige
Evjua! Camping, restaurant, klatrepark
og båthavn i idylliske «Vika».

Totenvika Galleri
og Kulturcafé
Spennende kunst og herlige
småretter og kaker i nydelige
omgivelser.

Peder Balke-senteret på Kapp
Utgangspunkt: Peder Balke var en av Norges mest anerkjente
malere, og da han i sin ungdom tilbragte noen år på Toten malte
han de vakre veggmaleriene på Billerud Gård. Gården tilbyr også
et viktoriansk hageanlegg, interiørbutikk og kaféutsalg. Her finner
du også et av mange Skulpturstopp – «Allium» av Wuller.

Torsætra

For utvidet tur se vår webside
TRIP 5: See www.gjovik.com

foto:

En fin stopp
på sykkelturen

Peder Balke-senteret

Tradisjonsrike Torsætra er viden kjent
for sin bugnende søndagsbuffet og for
sine gode vafler. Mange tar turen hit for
en pust i bakken etter en fin tur på
Totenåsen tll fots eller på ski.

Sogstad Gårdsbutikk
og Initativ Skreia
Det meste av det du måtte trenge
finner du på trivelige Skreia. Ferske og
lokale grønnsaker samt mye annet godt
får du på Sogstad Gårdsbutikk på Lena.

Turer til fots og på hesteryggen?
Totenåsen og de omkringliggende områder tilbyr et vell av turmuligheter,
og om du ønsker turen på hesteryggen, kontakt Grytenholm Isigard på Skreia.
Karidalen tilbyr treningsmuligheter året rundt, være seg rulleski, ski eller skiskyting.
foto:

Oda Hveem (Sogstad Gårdsbutikk) og medlemmer.

TURFORSLAG 5: OPPLEVELSER PÅ ØSTRE TOTEN
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Skap minner

AS Valdresbanen
Bli med på en sykkeltur på
skinner! Enkel eller tandem for
liten og stor. Alle kan bli med.
– anbefales.

Land Golf
Golfbanen ligger idyllisk til ved
vakre Randsfjorden og holder
åpent hele sommeren.

Dokkadeltaet
TURFORS

Et spennende økosystem der
du kan fiske, se på fugler, padle
kano eller utforske de mange
turstier – eller hva med et
stopp i en erfaringsstol?

L AG 6

Land Museum

FRA FJORD TIL
FJELL I LAND

Friluftsområdet gjenspeiler regionens
byggeskikk fra middelalderen og frem til
1900-tallet. Spennende aktiviteter
sommeren gjennom.

Spåtind Sport Hotell
Utgangspunkt: Velkommen til fjellet og hotellet som har det meste!
Lekeområde for de små, innendørs svømmebasseng, trimrom, tilrettelagte
aktiviteter året rundt, herlig mat og de mykeste senger! På vinteren et
eldorado for alle som er glad i skisport, være seg langrenn, alpint,
snowboard eller telemark.
For utvidet tur se vår webside
TRIP 6: See www.gjovik.com

Ridevegen

foto:

Oda Hveem

Rundtur gjennom de eldste bosetningene
i Søndre Land. Masse kulturminner.
Flott både til fots og på hesteryggen.

foto:

Dag Fonbæk (AS Valdresbanen), Oda Hveem (Kano på Fjorda) og medlemmer.

Annen
overnatting
Ringelien Gård, Lyngstrand
Camping eller Bjørnen Kro.

TURFORSLAG 6: FRA FJORD TIL FJELL I LAND
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Sigstad Gård
Den gamle prestegården på
Biri med historie over 1000 år
tilbake i tid, innbyr til selskaper
og hyggelig samvær. Stabburs
kafé og butikkutsalg i de
vakreste omgivelser.

Galleri Fjordheim
Fjellgalleriet midt mellom
Oppland og Hedmark har skiftende
salgsutstillinger av samtidskunst
og kunsthåndverk, og holder
åpent i helgene gjennom
hele sommerhalvåret.

TURFO

Gokart i Elvedalen

Lysten på litt action og spenning?
Hos Elvedalen Gocartutleie i Snertingdalen
kan du få opp adrenalinet og konkurrere
med både venner, familie og kollegaer.

R S L AG 7

HYGGE OG SPENNING
I LANDLIGE OMGIVELSER

Ungdoms-OL
De olympiske leker kommer tilbake
til Mjøsregionen med Ungdoms-OL, og
i februar ønsker vi velkommen til de neste
års unge sportstalenter. Arrangementer
på Lillehammer, Gjøvik og Hamar.
Vi heier ungdommen frem!
Ferskvann • Foto: Jens Haugen

Biri Travbane
Utgangspunkt: Biri Travbane er stedet for deg som
er glad i hestesport. Men travbanen er også en
herlig arena for konserter, markeder og morsomme
arrangementer for de minste.
For utvidet tur se vår webside

Overnatting?
En god stopp på veien med
herlige, tradisjonelle retter og
forfriskende iskrem.

Sveastranda Camping,
Honne Hotell, Vertshuset V-E6
eller gården Stokke Nedre.

Se 100 % av Innlandet
med 40% rabatt!
Innlandskortet gir deg minimum 40% rabatt
på bussreiser. Kortet kjøper du på bussen
eller på Gjøvikregionen Turistkontor.

For mer informasjon, se
www.opplandstrafikk.no

foto:

Veikroa ved E6

hesteguiden.com

TRIP 7: See www.gjovik.com

foto:

Oda Hveem (Fjellhallen) og medlemmer.

Transport

Med Opplandstrafikk
kommer du deg enkelt rundt
om i hele Oppland og
Hedmark.

TURFORSLAG 7: HYGGE OG SPENNING I LANDLIGE OMGIVELSER
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Gjøvik Gård
og Drengestua
Gjøviks vugge tilbyr en
rekke arrangementer og
aktiviteter året gjennom
og Drengestua Kafé tilbyr
herlige hjemmelagde
småretter.

Gjøvik Chokolade
Er du glad i noe søtt? Ta turen innom
sjokoladefabrikken i Gjøvik. Her finner
du søtsaker i alle fasonger, med eller
uten sukker.

Spise
TURFORS

En saftig biff, en herlig salat
eller en enkel hamburger?
Gamletorvet Spiseri, Lasse Liten,
Big Horn, Egon, McDonalds
og Café Pi – dette er kun
noe av utvalget du
finner i byen vår.

L AG 8

SKJEM DEG
BORT PÅ GJØVIK

Otium Spa
Ta med deg din kjære på en
romantisk helg! Spabehandling,
boblebad, ulike badstuer
og en kaldkulp som får
deg til å våkne!

Transport
Nettbuss tar deg enkelt og rimelig
rundt om i regionen, eller raskt og
rimelig til og fra Oslo Lufthavn.
Gjøvik Taxi fyller 90 år i år og feirer
med tilbud gjennom året.

Skibladner
Utgangspunkt: Bli med på den ærverdige hvite svane
som i år fyller 160 år. En stille tur på Mjøsa med noe
godt i glasset, laks på tallerkenen og i godt selskap.
I år kommer ekstra jubileumsarrangementer hele
sommeren gjennom, med et program som
gjenspeiler kulturhistorien.
TRIP 8: See www.gjovik.com

Shopping
På Gjøvik finner du det
aller meste av det du måtte trenge
enten hos sentrumsbutikkene
eller på kjøpesenteret CC Gjøvik.

foto:

For utvidet tur se vår webside

Colin Dobinson , DS Skibladner

Overnatte
Gjøvik Glassverk
Det historiske glassverket gjenåpner sine
lokaler i februar 2016 med nyåpnet,
historisk utstilling av Gjøvik-glass, nye
salgslokaler, glasshytte og kafé sammen
med Vitensenteret Innlandet.
foto: Henning Gudbransen (Gjøvik Glassverk), Tord-Erik Andresen
(Quality Hotell Strand) og medlemmer

Quality Hotell Strand
Gjøvik, Clarion Collection
Hotel Grand og Gjøvik
Vandrerhjem Hovdetun
– om du vil bo sentralt,
har vi mulighetene.

TURFORSLAG 8: SKJEM DEG BORT PÅ GJØVIK
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Over Skog og Heiberg
Hundekjøring, teambuilding,
øksekasting eller barnebursdag?
Over Skog og Heiberg
skreddersyr etter
dine ønsker.

Fjellhallen
Verdens største publikumshall
i fjell. Ta med ungene på
klatring i Buldreveggen eller
på bading fra høst til
vår i «Røverdalen»
svømmehall.

Hakkebakkeskogen
For 10. år på rad settes vandre
teateret Hakkebakkeskogen opp,
og vi får følge den lure reven
Mikkels jakt på mat i skogen.
Spilles i hele uke 25.

Bowling 1
T

Underholdningssenter som tilbyr
14 bowlingbaner, MegaZone, Cosmic
Bowling, biljard og arkadespill, samt
kiosk med enkel og god servering.

AG 9
URFORSL

FOR BARNEFAMILIER PÅ GJØVIK

Heggerusten Familiegård
Besøksgård hvor du kan hilse
på dyrene, hesteridning og kurs.

Fastland
Gratis utendørs svømmebasseng
med ti-meters stupetårn, eget
barnebasseng, parkanlegg,
volleyballbane, gratis
parkering og kiosk.

NSB Gjøvikbanen
Utgangspunkt: Ta den miljøvennlige veien til oss
med NSB Gjøvikbanen, både enkelt, rimelig og trivelig!

Skateparken
Gratis, sentral og et
flott miljø for de som liker
skating og sparkesykkel.
Utleie av utstyr på
turistkontoret i Gjøvik
på togstasjonen.

For utvidet tur se vår webside

foto:

NSB

TRIP 9: See www.gjovik.com

Vitensenteret

Lekeland 1

Her kan du bygge, regne matematikk, løpe,
lære om planeter og tyngdekraft, handle på
«butikken», liste, lure og utforske alt du vil.
Velkommen til en spennende opplevelse!

Stort innendørs lekeland som tilbyr blant
annet hoppetårn, ballbinge, klatresystemer,
sklier, kafè og store sofakroer rundt om
med gratis Wi-Fi for mor og far.

foto: Per-Erik Bjørnback (Over Skog og Heiberg), Oda Hveem (Fjellhallen), Jonny
Isaksen (Hakkebakkeskogen), Geir Olsen (Fastland), colourbox.com og medlemmer TURFORSLAG 9: FOR BARNEFAMILIER PÅ GJØVIK
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Spåtind
Synnfjell
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Dokkfløyvatnet

Ulsjøen
GJØVIK

Vest-Torpa

LA
TURFORS

G 10

NORDRE LAND

VINTER
I REGIONEN

Snertingdalen

Dokka

SØNDRE LAND

Vintergleder
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike kan friste med
tusen kilometer oppkjørte skiløyper i alt fra skogsterreng
til fjellterreng.
Hos oss kommer snøen tidlig og frister med et bredt utvalg av vinteraktiviteter,
være seg langrenn, alpint, snowboard, ishockey, skøyteløp eller hundekjøring.
Isfiske og pilking ligger også godt til rette her hos oss på våre mange små og
store vann. Er du over gjennomsnittet glad i å gå på ski, samt er en smule
tøff bør du melde deg på Pendlerrennet. Dette er Norges tøffeste skirenn
som går fra Gjøvik over Hadeland og til Oslo den 6. februar. Les mer på
www.pendlerrennet.no For oss andre kan det være greit å vite at på
www.skiforeningen.no finnes gode beskrivelser av flotte turer
i hele regionen. God tur!

VESTRE
TOTEN

Randsfjorden

Nes

Vikerfjell

Totenåsen

Einafjorden

Sperillen

GRAN

Fjorda

ØSTRE TOTEN

Lygna
Øståsen

Ådalen

RINGERIKE

For mer info se vår webside
TRIP 10: See www.ringeriksregionen.com

Øverby
Hovdebakken
Gjøvik Stadion
Vind
Mjøsa
Lønnebergbakken
Karidalen

Gjøvik
Olympiske
Fjellhall

JEVNAKER

Jevnaker Stadion

Sokna

LUNNER

Bislingen
Veme
Schjongshallen
Ask
SKILØYPER

MULIGHET FOR PILKING

SKØYTEIS

ALPINT/SNOWBOARD

SKIHOPP
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Tyristrand
Tyrifjorden

Ringkollen

Steinsfjorden
Krokskogen
HOLE

foto: Christoffer Hove (Ringkollen, hovedbilde),
Bjørn H. Stuedal (Spåtind), Oda Hveem (Spåtind) og medlemmer
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OVERNATTING/HYTTER

Ihle

Mjøsa

Fjorda

Toten Hotel Sillongen
+47 61 19 69 00
toten.hotel@sillongen.no

Mjøsro
+47 91 56 50 46
soversveen50@gmail.com

Vestland Båt-og Kanoutleie
+47 91 85 66 31 / 90 10 10 71
per@vestland-kanoutleie.no

Fredsvold
+47 41 31 68 50
bram.janssens@netcom.no

Stokke Nedre
+47 93 86 30 59
post@stokkenedre.no

Selmerhytta
+47 99 53 08 10
leneselmer@me.com

Sveastranda Camping
+47 61 18 15 29
resepsjon@sveastranda.no

Søndre Land JFF, hytta Kula
/Båtutleie Trevatna
+47 90 98 12 73
roheimda@online.no

Einafjorden

Evjua Strandpark
+47 95 81 33 85
info@viken2.no

Utvika Camping
+47 93 24 62 30
post@utvika.no

Oset
+47 90 16 69 53
rborrese@bbnett.no

Bellevue
+41 79 69 39 872
storskogen@gmail.com

Fjordtitt
+47 91 16 16 30
anne.beate_odland@getmail.no

FISKEST

EDER

Tyrifjorden

Randsfjorden
Lyngstrand Camping
+47 99 57 78 75
runeselj@online.no

LYST TIL Å FISKE?

Eidsvik
+47 90 60 09 08
eid@online.no

Fiskelykke
I vår region finner du noen av innlandets flotteste fiskeområder.
Her har vi et mangfold av store innsjøer, flotte elver og mindre vann.
Ørret, gjedde og abbor er de mest vanlige artene. Overnatting nær fiskevann kan være alt fra
hotell, vandrerhjem og camping til private hytter. Vi har en rekke sportsfiskebåter, både med
og uten motor, kano, kajakk, og tråkkebåt til leie. Du kan også rusle langs bredden ved vann
og elver, og kaste med mark, sluk eller flue. På de store sjøene kan du dorge etter stor
ørret og gjedde. Vinterstid kan du komme deg overalt, ved å rusle utover isen med
isbor og pilkestikke. Abboren er da hovedmålet, men ørret, røye, sik og
lake er også arter du kan sikte deg inn mot.

SE VÅRE FILMER
Movies and clips

GO FISHING?

FISKEGUIDE / GoFishing
+47 45 80 90 15 – post@gofishing.no
More info on www.gjovik.com

TRY YOUR LUCK AT FISHING
Our region boasts some of the best fishing opportunities in inland Norway. Here you will find a multitude of big
lakes, great rivers and small still ponds. Trout, pike and perch are the most common species. The region offers a
wide range of accommodation, from hotels and youth hostels to camp sites and private cottages. Anglers can
choose from a variety of boats for hire, with or without engines, including canoes, kayaks and pedalos. Or you
can stroll along the shores and river banks and cast with worm, hook or fly tackle. In the big lakes you can fish
for large trout and pike. In winter you can go on the ice and drill holes for ice fishing. Perch is the main catch in
winter, but you can also try your luck with trout, char, whitefish and burbot. For more information about boat
hire, fishing guides and accommodation: www.gjovik.com/fishing
foto:

Derrek Figge, Morten Stensaker, Roy Allan Larsen,
Oda Hveem, Dom Garnett

LYST TIL Å FISKE?

|

TRY YOUR LUCK AT FISHING

25

FINN DIN NESTE OPPLE VELSE

AS VALDRESBANEN – DRESIN
Stasjonsvegen 1, 2870 Dokka

+47 61 11 26 30

www.valdresbanen.no

The track runs between Dokka in Nordre Land and
Bjørgo in Valdres, a distance of 43.5 km. You can
choose how far you wish to travel. Velocipede trips
are suitable for groups of families or friends, individuals
and companies. The velocipedes are easy to pedal,
and you can choose between single or tandem vehicles.

Dag Fonbæk (midtbildet)

WONDERING WHAT TO DO TODAY?
Try a velocipede ride on the Valdresbanen railway!

foto:

LURER DU PÅ HVA DU SKAL GJØRE I DAG?
Prøv dresinsykling på Valdresbanen!
Valdresbanen går fra Dokka i Nordre Land til Bjørgo
i Valdres. Hele strekningen er på 43,5 km – én vei.
Her velger du selv hvor lang tur du ønsker.
Dresinsykling passer for både familie og venne
grupper, enkeltpersoner og bedrifter. Turen gjøres
på nye letttråkkede dresiner, og du kan velge
mellom enkeltdresiner og tandemdresiner.

post@valdresbanen.no

GPS: 60.833101, 10.073395

FINN DIN NESTE
OPPLEVELSE
FIND YOUR NEXT EXPERIENCE

BIG HORN STEAK HOUSE, GJØVIK

LANGRENN

OVERNATTING

SEVERDIGHET

LØPE/TURMULIGHETER

CAMPING

HANDEL

SVØMMEHALL (INNE)

SELSKAPSLOKALE

RESTAURANT/SPISESTED

BADEPLASS (UTE)

BANK/UTTAK

HEST

UNDERHOLDNING

FØLG PÅ FACEBOOK

GOLF

KONFERANSE/MØTELOKALER

FØLG PÅ INSTAGRAM

WIFI

foto:

AKTIVITET/FAMILIE

Oda Hveem (Gjøvik Olympiske Fjellhall)

Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik

+47 61 13 08 40

LYST PÅ EN MØR OG SAFTIG MIDDAG?
Vi har byens beste biff! Big Horn Steakhouse
tilbyr en uformell atmosfære i lune og koselige
omgivelser. Vårt varemerke er saftige, møre
biffer med tilbehør du velger helt selv fra vår
tilbehørsmeny. For de minste har vi en
egen barnemeny.
Åpningstider
Mandag–fredag 18.00–22.30
Lørdag
17.00–22.30
Søndag
17.00–2 1.00

gjovik@bighorn.no

foto: Matprat.no
www.bighorn.no

Fancy a tender and juicy dinner?
We serve the best steak in town! Big Horn Steakhouse
offers an informal atmosphere in intimate and cosy
surroundings. Our trademark is juicy, tender steaks
with side dishes you can choose yourself from our
accompaniments menu. We have a separate kids’ menu
for our younger guests.
Opening hours:
Monday–Friday 18.00–22.30
Saturday
17.00–22.30
Sunday
17.00–21.00 GPS: 60.79444, 10.69402
FINN DIN NESTE OPPLEVELSE
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EN ARENA FOR
OPPLEVELSER
Se terminliste på
www.biritrav.no

BJERKELI VILLMARKSOPPLEVELSER
Hadelandsveien 131, N-3511 Hønefoss +47 48 20 04 59 post@tettpanaturen.no www.tettpanaturen.no

HES

M JØSM

ARKEDE

BIRI TRAVBANE

G
T E N S DA

T

BLI MED BJERKELI
VILLMARKSOPPLEVELSER
UT I NATUREN!
Her får du den ultimate naturopplevelsen,
spenningen og tett-på-naturen-opplevelsen du
søker! Vi skreddersyr aktivitetene etter dine behov,
både for private, institusjoner og firmaer.

Go on a nature adventure with
Bjerkeli Villmarksopplevelser!
This is the ultimate natural adventure, bringing you close
to nature and the thrills you seek! We tailor activities to
your requirements, and we cater for private individuals,
institutions and companies. Open daily.

ÅPENT ALLE DAGER

Facebook og Youtube: Biri Travbane

Paradisvegen 3–7, N-2836 Biri / Pb 124, 2832 Biri +47 61 18 78 88 biri@rikstoto.no www.biritrav.no

Her har vi travkjøring, kurs, messer og markeder.
Islandsheststevner, ponnikurs, omvisning og
tandemkjøring! Vi har 37 travarrangement og her
opplever du spenning og flott sport til god mat
i trivelige omgivelser – det får du hos oss!

We offer trotting races, courses, exhibitions and
markets. Icelandic horse competitions, pony courses,
guided tours and tandem driving! Our 37 trotting events
provide exciting sports experiences and delicious food
in attractive surroundings!

31. juli
8.–14. august
19.–20. august
Sep/oktober

Konsert/Dans Hestetunet
Nordisk Mesterskap for Islandshester
Mjøsmarkedet
Hestens Dag

Se hele terminlisten på www.biritrav.no
Bordbestilling: Ring +47 61 18 78 85,
eller send mail til bjorg.elsberg@rikstoto.no
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hesteguiden.com

BIRI TRAVBANE WELCOMES EVERYBODY
– CHILDREN AND ADULTS – TO OUR GREAT
ARENA!

foto:

VI PÅ BIRI TRAVBANE ØNSKER DERE
ALLE – BARN OG VOKSNE – VELKOMMEN
TIL VÅR ARENA!

BOWLING 1 GJØVIK
Trondhjemsvegen 83, N–2825 Gjøvik +47 61 18 52 50

gjovik@bowling1.no
Take the family bowling

31st July
8th–14th

TA MED DEG HELE FAMILIEN
Bowling er både utfordrende og morsomt for
alle. Vi ønsker også velkommen til Megazone
– Laserbehandling mot kjedsomhet! Kan spilles
med 2–20 spillere. Passer fra 6–100 år.

Visit www.biritrav.no to see the detailed events calendar

Vi selger både mat og drikke og det er muligheter
for andre spill i lokalet, som dataspill og lignende.
Bowling1 er også en flott ramme for både bursdager
og andre lag – velkommen til oss!

Concert/Dancing Hestetunet
August Nordic Icelandic
Horse Championship
19th–20th August Market
Sept/Oct
The Day of the Horse
Table reservations: +47 61 18 78 85, email
bjorg.elsberg@rikstoto.no

Bowling is challenging and fun for everyone. We also
invite you to try Megazone: laser treatment against
boredom! 2–20 players, suitable for ages 6–100.
We sell food and drink, and also offer other games,
e.g. computer games. Bowling is a great activity for
birthday parties and other get-togethers – welcome!

GPS: 60.95778, 10.62554
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www.bowling1.no/gjovik

GPS: 60.808622, 10.681887
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BIRI
TRAVBANE

FINN DIN NESTE OPPLE VELSE

BYEN VÅR GJØVIK
Storgata 10, N-2815 Gjøvik

www.gjovik.no

post@gjovikby.no
WELCOME TO OUR TOWN!

In Gjøvik, you will find cosy streets, parks where you
can sit and contemplate what the town has to offer,
and good parking facilities. Pleasant eateries serve
hot and cold refreshments and the shops sell almost
anything you desire. Homemade chocolate, delicious
cakes, art, bicycles, clothes for any occasion, cameras,
TVs and interior decoration, you will find it all in our
town – Gjøvik. We wish you a great experience!
GPS: 60.79476, 10.69254

Espen Dalmo, Henriette Berg-Thomassen

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN!
Gjøvik sentrum tilbyr koselige gater, parker der
du kan sette deg ned og snuse på det byen har å
tilby og gode parkeringsmuligheter. Vi har hyggelige
serveringssteder der du kan nyte varme eller kalde
forfriskninger og butikker som har det meste av hva
du kan ønske deg. Enten du vil ha hjemmelaget
sjokolade, et skolebrød, kunst, en sykkel, klær til alle
anledninger, fotoapparater, en ny tv eller kanskje litt
dekor til hjemmet, finner du det i byen vår; Gjøvik.
Vi håper du får noen gode opplevelser hos oss.

foto:

OPPLEV
KULTUR OG
GOD MAT
– midt i Hønefoss
sentrum

BRASSERIE FENGSELET & KULTURSTIFTELSEN FENGSELET
Storgata 9, N-3514 Hønefoss

BRASSERIE FENGSELET: En lunch- og middagsrestaurant. Vårt fokus er gode mat og drikke opplevelser til alle anledninger. Våre menyer er basert
på friske og gode råvarer, laget fra grunnen av med
kjælighet og kunnskap til faget.

BRASSERIE FENGSELET: Lunch and dinner
restaurant. Our mission is to provide good food and
drink for all types of events. Our menus are based
on fresh, quality produce, with dishes prepared
from scratch with love and skill.

+47 32 12 39 70 post@brasseriefengselet.no
www.brasseriefengselet.no
KULTURSTIFTELSEN FENGSELET: Hos
oss kan du delta på intimkonserter, foredrag,
kunstutstillinger og kulinariske opplevelser.
Se vår webside for program.
+47 32 12 45 01 post@fengselet.com
www.fengselet.com
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Morten Holt, magasinet Horeca

Listed prison building from 1864, set in a lovely
park with a unique outdoor eatery in the summer
– in the centre of Hønefoss.

foto:

Et fredet fengsel fra 1864 omgitt av en fin park
med en unik uteservering om sommeren
– midt i Hønefoss sentrum.

KULTURSTIFTELSEN FENGSELET: A venue for
intimate concerts, talks, art exhibitions and culinary
experiences. Go to our web site to see our programme.

GPS: 60.164553, 10.255879
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CAFÉ PI, GJØVIK
Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik

+47 61 13 08 42

Stemningsfull café/restaurant med bar. Kos deg
med god kaffe, godt drikke eller en velsmakende rett.
All maten lages fra bunnen av; brødene er hjemmebakte og pizzaen stekes i steinovn. Det er også en del
arrangement i Café Pi. Om sommeren flytter vi opp
til byens beste utsikt. Fra takterrassen serverer vi
gode sommerretter, og gjestene våre kan nyte noe
godt i glasset med utsikt over Mjøsa og Nes.
Velkommen til taket av Gjøvik! For mer informasjon
om åpningstider, menyer og arrangementer,
anbefaler vi deg å sjekke facebook.com/cafepi

q.strand@choice.no

www.strandgjovik.no

A café, restaurant and bar with a friendly ambience.
Enjoy our great coffee, relax with a drink or sample one
of our delicious meals. All dishes are prepared from
scratch. Café Pi also hosts a range of events. In summer,
Café Pi moves to Gjøvik’s best viewing point. Up on the
roof terrace we serve well-known summer dishes, and
our guests can enjoy their drinks with fantastic views
of lake Mjøsa and Nes. Welcome to Gjøvik’s roof! For
more information about opening hours, menus and
events, please look us up on facebook.com/cafepi

FINN DIN NESTE OPPLEVELSE

GPS: 60.79444, 10.69402
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Storgata 23, N-2815 Gjøvik

DRONNING TYRA
+ 47 61 17 56 66

Cinderella er butikken for den klesbevisste,
for deg som ønsker god kvalitet, god passform,
god service og et stort utvalg flotte dameklær
i str. 42–60.
Våre klær er laget for kvinner med former,
og er nøye utvalgt hos de beste leverandørene
innen stor mote.
Hos oss finner du alt fra det unge og trendy,
til det mer klassiske og tidløse.
Velkommen til en glad og annerledes butikk!

post@cinderella.no

www.cinderella.no

Cinderella caters to fashion lovers and customers
who demand good quality, a good fit, a good service
and a wide range of stylish womenswear in sizes 42–60.
Designed for women with curves, our clothes have been
carefully selected from the best suppliers of fashion
for large sizes. Here you will find everything from
young and trendy to classic, timeless styles.
Welcome to a cheerful and different shop!

+47 90 57 74 55

+47 93 42 04 48

booking@dronningtyra.no
www.dronningtyra.no

Hjertelig velkommen til båtopplevelser
på Storelva, Tyrifjorden og Steinsfjorden.
Dronning Tyra tar 70 gjester om bord og seiler
i tidsrommet 1. mai t.o.m 30. september.

Welcome to boating adventures on Storelva,
Tyrifjorden and Steinsfjorden.
Dronning Tyra has room for 70 guests and operates
from 1st May until 30th September. Delicious meals are
available and the boat is fully licensed. Contact us for
information or bookings.

Vi serverer gjerne et godt måltid og har alle
rettigheter.
Ta kontakt med oss ved spørsmål eller bestilling.

DÅPSTRADISJON – SYSSELGÅRDEN
drengestuakafe@gjovik.kommune.no

NYT BYENS BESTE KARBONADESMØRBRØD
Vi baker også urtebrød og kanelsnurrer hver dag.
Kaféen rommer opptil 40 personer inne og flere
hundre ute på en fin sommerdag. Fra midten av juni
til midten av august er det Toner fra Tunet hver
lørdag. Pianorommet i kaféen er åpen for konserter,
foredrag med mer hele året. Drengestua rommer
også eget galleri, gavebutikk og bibliotek hvor
det er mulighet for bokbytte.
Åpningstider: Tirsdag–søndag kl 11.00–16.00
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Helgelandsmoen Næringspark, N-3512 Hønefoss

GPS: 60.79423, 10.68750

DRENGESTUA KAFÉ
Gjøvik Gård

FINN DIN NESTE OPPLE VELSE

CINDERELLA

www.mjosmuseet.no

Enjoy the best minced steak sandwich in town.
We also bake herb bread and cinnamon whirls daily.
The café seats 40 guests indoors and several hundred
outdoors on a nice summer’s day. Live music every
Saturday from mid-June until mid-August. The piano
room is open for concerts, talks and more all year.
Drengestua also has a gallery, gift shop and library
with a book swapping service.
Opening hours: Tuesday–Sunday 11.00–16.00
GPS: 60.79333, 10.69222
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Aschimlinna 199, N-2760 Brandbu

I kulturlandskapet ved Randsfjorden ligger
Sysselgårdens virksomheter med grunnlag i pris
belønnet norsk husflid og kulturhåndverk! I butikken
finnes et rikholdig utvalg norsk håndverk. Ekte
hjemmebakst i Sommerkaféen. Sesongutstillinger.
Høstmarked. Linåker. Dåpstradisjon – museum og
systue: sjarmerende museum med antikt dåpstøy og
systue hvor det tilvirkes dåpskjoler og luer, gjerne
over gammel lest. Innehaver av Olavsrosa.
Åpningstider, info utstillinger og marked:
se www.sysselgaarden.no

www.sysselgaarden.no

+47 95 99 40 22

Situated in the cultural landscape along the
Randsfjorden lake, Sysselgården’s business is founded
on prize-winning Norwegian art and craft. The shop has
a broad selection of Norwegian handicraft products.
Homemade cakes in the café. Seasonal exhibitions.
Autumn market. Linen field. Christening traditions:
charming museum with antique Christening gowns and
sewing workshop that makes Christening gowns and
bonnets. Awarded the quality mark Olavsrosa.
Opening times, info, exhibitions and market at
www.sysselgaarden.no
GPS: 60.40154, 10.45277
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FOSSEN FRILUFT

F E I RE R
VI

Ringkollveien, N-3514 Hønefoss +47 22 22 80 70

160 ÅR
Skibladner ble
sjøsatt for første
gang i 1856

info@fossenfriluft.no

www.fossenfriluft.no

Vi i Fossen Friluft har spesialisert oss på
friluftlivsaktiviteter og skreddersyr opplegg
som passer for bedrifter og privatpersoner.

At Fossen Friluft we specialise in outdoor
activities and provide tailor-made packages for
companies and individuals.

Fossen Friluft tilbyr ulike typer turer, utflukter
og kurs. Vi har også aktiviteter for mennesker med
spesielle-behov. Vi tilbyr lokaler og mat til enhver
anledning kurs, konferanser, bryllup, konfirmasjon,
julebord etc. Fossen Friluft holder til i idylliske
omgivelser på Ringkollen.

Fossen Friluft offers a range of trips, excursions
and courses. We also have activities for people with
special needs. We can provide venues and catering
for courses, conferences, weddings, Christmas parties
etc. Fossen Friluft is located in idyllic surroundings
at Ringkollen. Contact us for a natural and complete
experience.

Ta kontakt for en naturlig og fullstendig opplevelse.

N 60° 4

6

GPS: 60.1665, 10.388083

D/S SKIBLADNER
Jernbanetorvet 3, N-2821 Gjøvik* +47 61 14 40 80

A summer evening aboard the P/S Skibladner
Gjøvik is an excellent starting point for trips on Lake
Mjøsa with Skibladner, the world’s oldest paddle steamer still operating a scheduled service. It will take you
to Lillehammer in the north or Eidsvoll in the south. If
you’re short of time we recommend the evening voyage
across the lake to Hamar, departing every Tuesday,
Thursday and Saturday at 5.30 pm from Gjøvik harbour.
The return voyage takes 2.5 hours. There’s enough time
to relax on deck or enjoy a delicious dinner in the
restaurant. And in 2016 we are celebrating 160 years
since the ship’s launch in 1856.
P/S Skibladner operates a scheduled service from
22 June to 14 August, with themed voyages before and
after this period. You can find our complete programme,
timetable and prices on our website www.skibladner.no
Information and booking by phone +47 61 14 40 80

*Adresse og gps viser til Skibladnerkontoret / Address and gps coordinates refer to Skibladner’s office
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Colin Dobson

D/S Skibladner går i fast rute fra 22. juni til 14. august
Vårt komplette program, rutetider og priser finner
du på www.skibladner.no – Informasjon og bestilling
på telefon 61 14 40 80

www.skibladner.no
foto:

SOMMERKVELD PÅ D/S SKIBLADNER
Med Gjøvik som utgangspunkt er det mange reise
muligheter på Mjøsa. Verdens eldste rutegående
hjuldamper tar deg med til Lillehammer i nord eller
mot Eidsvoll i sør. Har du begrenset med tid, vil vi
anbefale den hyggelige kveldsturen over til Hamar.
På tirsdag, torsdag og lørdag kl 17.30 varsler skips
klokka avgang fra Gjøvik brygge. Turen fram og
tilbake tar 2,5 timer, og du er tilbake til utgangs
punktet kl 20.00. Dette er akkurat passe tid til
å slappe av på dekk eller nyte middag i Første
Plads Madsalon.

skibladner@skibladner.no

GJØVIK CHOKOLADE AS
Storgt. 16, N-2815 Gjøvik

+47 61 13 28 70

jarognst@online.no

Som et av få steder i Norge har Gjøvik
sin egen sjokoladefabrikk. Her finner du håndlagde
spesialiteter i konfekt og sjokolade, og figurer
i alle varianter. Sjokolade til hverdag og fest!

www.gjoviksjokoladefabrikk.no

Gjøvik is one of the few places in Norway with its
own chocolate factory. Here you will find handmade
specialities to tickle your tastebuds. Chocolate for all
occasions.

GPS: 60.79455, 10.68893

GPS: 60.79722, 10.69418
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GJØVIK GLASSVERK
Brennerigt. 1–3, N-2815 Gjøvik

+47 61 13 24 70

Discover handicraft!
Gjøvik Glassverk, which dates back to 1807, is located
in Holmen Brenneri, next door to Vitensenteret and
Mjøsmuseet. Visit us for an exciting experience for
both adults and kids. Our historic brick building houses
a glassblower’s workshop, café, shop and a historic
glass exhibition. We wish everyone a warm welcome!
Book in advance for groups and events.
Perhaps you would like to blow your own glass?

Kai Øveraasen, Henning Gudbransen

Grupper, selskaper og arrangement etter avtale
– Kanskje har du lyst til å blåse et glass selv?

www.gjovikglass.no
foto:

OPPLEV HÅNDVERK!
Gjøvik Glassverk, med en historie som strekker
seg helt tilbake til 1807, finner du i gamle Holmen
Brenneri, vegg i vegg med Vitensenteret og Mjøs
museet – et besøk byr på varierte og spennende
opplevelser for store og små. I det historiske tegel
steinsbygget har vi glasshytte, kafe og butikk, samt
en historisk glassutstilling. Vi ønsker alle velkommen!

post@gjovikglass.no

GPS: 60.79290, 10.68883

GRINAKERVEV
Grinakerlinna 124, N-2760 Brandbu +47 61 33 48 10 info@grinakervev.no

post@pilegrimsleden.no

+47 40 60 01 77 / 97 02 26 84

www.pilegrimsleden.no | www.granavollen.pilegrimsleden.no

Pilegrimsleden, St. Olavsvegene til Trondheim,
er et nettverk av historiske veier som gjennom
vakker natur fører frem til Olav den Helliges gravkirke Nidarosdomen – det nordligste pilegrimsmål
for kristenheten gjennom hele middelalderen.
På Gudsbrandsdalsleden vest vandrer du gjennom
levende bygder i et historisk og nasjonalt verdifullt
kulturlandskap som gir rom for begeistring,
undring og refleksjon.
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jane.dahl.sogn@pilegrimsleden.no

The Route of St. Olav Ways is a network of historical
trails through beautiful countryside that leads to the
Nidarosdomen cathedral, the site of St. Olav’s grave.
The cathedral was the most northerly pilgrimage destination for Christians in the Middle Ages. The trail
through Gudbrandsdalen passes through living villages
set in a historically and nationally important cultural
landscape that is a great source of excitement, wonder
and reflection.

Hjertelig velkommen!
Grupper kan avtale omvisning.
ÅPNINGSTIDER
Tirsdag–fredag 09.00–16.00
Torsdag
09.00–19.00 etter avtale
Lørdag
1 0.00–14.00

Opening hours:
Tuesday–Friday 0900–1600
Thursday
0900–1900 by prior appointment
Saturday
1000–1400

GPS: 60.36611, 10.52900
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Fotograf Jenni Jenserud (hovedbildet)

Granavollen 14, N-2750 Gran

Grinakervev is a charming weaving workshop
that you would regret passing by – please come in!
The workshop weaves beautiful table-cloths and many
other «must have» products. The workshop is located
in a charming compound, where our friendly shop staff
await your visit. In addition to the shop that sells our
products, there is a small café, and in the workshop
weavers and other handicraft artists are hard at work.
A very warm welcome! Guided tour for groups by
prior appointment.

foto:

PILEGRIMSSENTER GRANAVOLLEN

GRINAKERVEV ER ET SJARMERENDE
VEVERI DU VIL HUSKE LENGE – KOM INNOM!
Her veves de flotteste bordtekstiler, og en rekke
andre ’må-ha ting’. Et nydelig firkant-tun ønsker deg
velkommen, og i den hyggelige butikken venter
noen på ditt besøk. Her har vi et utsalgssted av våre
varer, en liten kafé, og flere aktive vevere og
syerske(r) i full sving.

www.grinakervev.no

GPS: 60.40649, 10.49122
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FLYTTE TIL
HADELAND?
Gå inn på
www.hadelandsjobb.no
www.ledigtomt.no

Skann QR-kode
og se film fra Hadeland

HADELAND – NÆRT OG NATURLIG
+47 93 44 73 76

Kommunene er serviceinnstilte og handelssentrene
på Hadeland har mange og varierte tilbud. Det er et
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www.ledigtomt.no | www.regionhadeland.no

vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no
aktivt kulturliv på Hadeland, med revygrupper,
kor og korps og med dyktige utøvere innen ulike
sjangere. Idrettslagene har gode bredde- og
aktivitetstilbud, og det finnes mange moderne
idrettsanlegg – blant annet i forbindelse med
Hadeland videregående skole. Her er det også
flott kultursal og bibliotek.
Nydelig natur og kulturlandskap på Hadeland
lokker til variert og spennende friluftsliv. Det er
eventyrlige skiløyper om vinteren og utrolige turmuligheter i skog og langs vann på sommeren.
Turistmagneter som Hadeland Glassverk, KistefosMuseet, og Granavollen med Søsterkirkene trekker
mange til regionen. Rundt disse finnes også andre
kulturopplevelser og kulturbasert næring verdt
et besøk.
Velkommen til gode opplevelser!
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The Hadeland region is in the south of the county of
Oppland. It has a population of 29,000 and encompasses
Lunner, Jevnaker and Gran municipalities. The area enjoys
an ideal location close to Oslo with a fantastic natural
and cultural landscape, exciting business opportunities
and attractive residential properties. The region places a
strong emphasis on the sustainability of nature. The local
authorities aim to be at the forefront of energy efficiency,
renewable energy and waste emission cuts. Hadeland is
aiming for population growth, and affordable housing,
available building plots, safe surroundings, good childcare facilities and schools should attract people looking
to move out of the city. Hadeland also offers good,
affordable business premises, with guidance and courses
provided for start-ups. The local administration is serviceminded and the commercial centres in Hadeland have
something to offer everybody.

Hadeland boasts an active cultural life with enthusiastic
performers taking part in drama groups, choirs and
marching bands. The region offers a variety of sports
and activities, and there are many modern sports
facilities, e. g. at Hadeland college. The college also
has a hall for cultural events and a library.
Hadeland’s beautiful natural and cultural landscape
is ideal for a variety of exciting outdoor activities. It
offers fantastic ski tracks in the winter and excellent
hiking trails in the woods and around the lakes in the
summer. Tourist magnets such as Hadeland glassworks,
the Kistefos museum and Granavollen’s sister churches
attract many visitors. These sights are linked to other
cultural experiences that are well worth a visit.

Håkenstad og Regionrådet for Hadeland

Hadeland ønsker befolkningsvekst, og gunstige
boligpriser, tilrettelagte boligtomter, trygge omgivelser, gode barnehager og skoletilbud bør friste de
som vil litt ut av storbyen. Det er også gode og billige
næringslivslokaler på Hadeland, og for nyetablerere
tilbys etablererveiledning og kurs.

/regionhadeland

FOTO: Jørn

Hadeland ligger lengst sør i Oppland fylke,
med ca 29000 innbyggere og består av Lunner,
Jevnaker og Gran kommune. Området har sentral
beliggenhet med kort vei til Oslo, fantastisk natur og
kulturlandskap, spennende næringsmuligheter og
attraktive boligtomter. På Hadeland er vi opptatt av
naturens bæreevne. Hadelandskommunene ønsker
å være i front på områdene energieffektivisering,
fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp.

@regionhadeland

Welcome to great experiences!
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HEMLAGA PÅ NÆS
Nesgutua 3, N-2760 Brandbu

+47 90 64 64 63

Hemlaga på Næs er en liten butikk med
stort utvalg av produkter fra mange lokale mat
produsenter. Her finner du også den fantastiske
eplemosten produsert på egen gård, av ulike eple
sorter. Du kan også få presset dine egne epler til
most. Lokaler for selskap. Vi baker og leverer kaker
av alle slag og er viden kjent for våre gode julekaker.

HADELAND
GLASSVERK
KUN ÉN TIME
FRA OSLO

Velkommen til Hemlaga på Næs!
ÅPENT:
Fredag 11.00–17.00

foto: Oda Hveem
www.hemlaga.no

sangnaes@start.no

Hemlaga på Næs is a small shop with a large
selection of products from local food producers. Here
you will find delicious apple juice produced on the farm
from a variety of apples. You can also bring your own
apples for pressing. There is a small café with rooms for
different events. The café bakes and delivers all kinds of
cakes and is renowned for its Christmas
cakes. Welcome to Hemlaga på Næs!
Opening hours: Friday 11.00–17.00
Saturday 11.00–15.00

Lørdag 11.00–15.00

GPS: 60.434366, 10.463468

HADELAND GLASSVERK
Glassverksveien 9, N-3520 Jevnaker

+47 61 31 64 00

HADELAND GLASSVERK ER
NORGES ELDSTE HÅNDVERKSBEDRIFT
– 254 ÅR OG EN AV NO RGES MEST BESØKTE
TURISTATTRAKSJONER

booking@hadeland-glassverk.no
www.hadeland-glassverk.no

Blås ditt eget glass i glasshytta.
Eget fabrikkutsalg for glass og porselen.

The glassworks Hadeland Glassverk is 254 years
old, making it Norway’s oldest handicraft business and
one of the country’s most visited tourist attractions.
We are just 1 hour from Oslo and 40 minutes from
Gardermoen airport. We are open daily and offer a
varied activity programme for children and adults.
Every summer, the glassworks has a children’s farm.
We also have 9 shops, a glass-blowing workshop,
Norway’s largest glass museum, gallery, café, bakery
and a waffle house.
Blow your own glass in the glass-blowing workshop.
Own sales outlet for glass and china.

Åpningstider: Se www.hadeland-glassverk.no

Opening hours: Visit our website

Du finner oss kun 1 time fra Oslo og 40 minutter
unna Gardermoen. Vi er åpne hver dag gjennom
hele året og har et variert aktivitetstilbud for barn,
så vel som for voksne. Barnas bondegård flytter
inn på Glassverket hver sommer.
Ni butikker, åpen glasshytte, glassmuseum,
galleri, kafé, bakeri og vaffelhus.

GPS: 60.23814, 10.39772
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KISTEFOS-MUSEET
foto: Kistefos-Museet/Vegard Kleven
Kistefoss, N-3520 Jevnaker +47 61 31 03 83 post@kistefos.museum.no www.kistefos.museum.no

Kistefos-Museet er et glimrende utgangspunkt
for en dagsutflukt. Opplev spennende kulturhistorie
i Skandinavias eneste intakte tresliperi. Nå har det
blitt nytt liv i fabrikken da gamle maskiner igjen er
satt i drift. I tett samspill med områdets vakre og
fredfylte natur ligger museets fantastiske skulpturpark, som inneholder norske og internasjonale
samtidsskulpturer. I kunsthallen vises årets inspirerende utstilling av høy internasjonal standard.
Vi holder åpent fra 22. mai til 9. oktober:
Tirsdag–søndag kl 11.00–17.00

The Kistefos Museum is an ideal starting point for a
daytrip. Discover exciting heritage in Scandinavia’s only
preserved mechanical pulp mill. The old machines are
now running again and have brought the old mill back
to life. The museum’s fantastic sculpture park contains
Norwegian and international contemporary sculptures,
which blend in with the area’s beautiful and tranquil
landscape. This year the gallery boasts an inspiring
exhibition of a high international standard.
We are open from 22nd May until 9th October.
Tuesday–Sunday 11.00–17.00.
GPS: 60.22417, 10.37140

FINN DIN NESTE OPPLEVELSE
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Stubdalsveien 1, N-3512 Hønefoss – ved Åsa-krysset
Hvordan og hvorfor? Et museumsbesøk gir svar!
«Kjerraten i Åsa» var et unikt teknisk byggverk
på 1800-tallet med et vanndrevet transport system.
Systemet fraktet sagtømmer fra Steinsfjorden ved
Åsa og opp på Nordmarka. Museet har kjerratmodeller, mølle, oppgangssag, et hjulhus i 1:1 størrelse, samt et eget motorsagmuseum som må sees!
Museet er åpent alle søndager i juni, juli og august
kl 11.00 – 16.00
Gruppeguiding foregår fra midten av mai til midten av
september, avtales på telefon eller mail.

FINN DIN NESTE OPPLE VELSE

MCDONALD’S MJØSSTRANDA

KJERRATMUSEET I ÅSA
+47 32 13 42 02

arvfryd@online.no

“Kjerraten i Åsa” was a unique technical construction in the 19th century. It was a water-powered transportation system which carried sawn timber from
Steinsfjorden in Åsa up to Nordmarka. The museum has
“Kjerrat” models, a mill, a water-powered vertical saw,
a true-to-size water wheel house, and its own must-see
chain saw museum! The museum is open every Sunday
in June, July and August, 11.00–16.00. Guided group
tours are available from mid-May until mid-September, by prior booking either by telephone or email.

Elvegata 6, N-2815 Gjøvik

+47 46 98 67 51

Restaurant med 86 sitteplasser
i hyggelige omgivelser. Eget lekeland og gratis
trådløst nettverk. Gode parkeringsmuligheter.
Vår McDrive passer for deg som er på farten.
Solrik uteservering med 48 sitteplasser.
Åpent alle dager 07.00–23.00
Døgnåpen Drive Thru
Beliggenhet: Ved Rv4 nær CC Gjøvik

gjovik@no.mcd.com

www.mcdonalds.no

Restaurant seating 86 in pleasant surroundings.
Play area and free wireless internet. Good parking.
Our McDrive drive-through service is a great option if
you’re in a hurry. Sunny open-air eating area seating 48.
Open Monday to Sunday 07.00–23.00
24t Drive Thru
Location: By road Rv4 near CC Gjøvik

GPS: 60.79488, 10.69764

GPS: 60.124546, 10.360931

annonse

Arrangementer AS presenterer barneforestillingen:

Trondhjemsvn. 5, N-2821 Gjøvik

+47 61 18 39 70

Lasse Liten er en variert à la carte restaurant
med personlig atmosfære. Uansett anledning er
vårt ønske at du skal bli vidunderlig mett og
hjertens fornøyd!
Lasse Liten tilbyr også: After work meny, take away
service og catering for store og små selskaper!
Lasse Liten har også café og delikatesse-butikk
på CC-Gjøvik, med senterets beste utsikt.
ÅPNINGSTIDER
Mandag–lørdag, se våre hjemmesider

42

post@lasseliten.no

www.lasseliten.no

Dining in Lasse Liten satisfies more than just
appetite. In our a la carte restaurant we are passionate
about the variety and quality of our food, while the
friendly and charming atmosphere suits any occasion.
For an experience that you can truly savour, we are here
to give you whatever your tastes and heart desire. The
view from the café and delicatessen at Lasse Liten
is the best in the entire shopping mall.
Opening Hours: Mon–Sat, see our website.
GPS: 60.79738, 10.69010
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Illustrasjon: Anne Kristin Berge • Foto: Audun Haugen • Design: Kreativt Kontor

LASSE LITEN KJØKKEN & BAR
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VISSTE DU AT
… Lillehammer 2016 er de 2. vinter
olympiske ungdomsleker.

UngdomsOL arrangeres fra 12.–21.februar 2016

De olympiske lekene
kommer tilbake
til Gjøvik

… det første UngdomsOL ble arrangert i
Singapore i 2010.
… det finnes sommer og vinterutgaver av
lekene. Sommerutgaven av UngdomsOL
arrangeres samme år som vanlig vinter
OL og vice versa.
… utøverne skal delta i et omfattende
læringsprogram, kalt Learn & Share.
Her skal de blant annet lære om sunn
mat, antidoping og fair play.

Møt noen av morgendagens idrettsstjerner i den
hvite by ved Mjøsa og bli med på en heidundrende
fakkelmarkering når OLilden kommer til Gjøvik.

… 3000 frivillige gjør det mulig å arrangere
UngdomsOL på Lillehammer.
Les mer på www.lillehammer2016.no

1100 unge utøvere fra 70 nasjoner skal
kjempe om medaljer i 70 øvelser i
Lillehammer, Gjøvik, Øyer, Hamar og
Oslo i februar. Flere av utøverne som
deltar i Ungdoms-OL kommer senere til
å vinne OL-gull og bli noen av de største
stjernene på idrettshimmelen. Du har
sjansen til å treffe dem før alle andre når
Gjøvik Olympiske Fjellhall blir arena for
kortbaneløp på skøyter, og Gjøvik igjen er
vertskommune for de olympiske ringene.
Fjellhallen var arena for ishockey under
OL i 1994. 22 år etter kommer OLstemningen tilbake når verdens største
idrettshall i fjell får besøk av verdens
beste idrettsutøvere i alderen 15 til 18 år.

44

Finn frem kubjellene, fløytene og flagget,
for denne festen vil du ikke gå glipp av!
Hundrevis av gratis arrangementer
Kulturfestivalen til Lillehammer 2016,
Sjoggfest, er den største ungdomsfestivalen i Innlandet noensinne. Under
lekene arrangeres det over 200 gratis
kulturarrangementer. Noe av det du kan
oppleve er konserter med både kjente
artister og kommende stjerner, foredrag
av eventyrlige mennesker og spennende
filmer på en stor utekino laget av snø og is.
OL-ilden kommer til Gjøvik
Fire dager før lekene starter, 8. februar
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2016, kommer OL-ilden til Gjøvik. Etter at
flammen tennes av den greske olympiske
komité i en høytidelig seremoni i Hellas i
begynnelsen av januar, reiser ilden Norge
rundt for å feire ungdom og idrettsglede.
Oppland Idrettskrets skal lage kjempestemning når ilden kommer til Gjøvik.
Les mer på Facebook-arrangementet
«OL-ilden kommer til Gjøvik». UngdomsOL skal hedre én ung ildsjel under 26 år
i hvert fylke. Den utvalgte personen fra
Oppland skal tenne OL-ilden i Gjøvik og
kan vinne prisen for «Årets Ildsjel» på
NRKs direktesending fra Idrettsgallaen 9.
januar. Ildsjelene er personer som skaper
idrettsglede blant barn og unge i distriktet.

Ildsjelen som skal tenne flammen i
Gjøvik får i tillegg en sentral rolle i
åpningsseremonien til Ungdoms-OL.
Åpningsseremonien
Det største kulturarrangementet under
lekene foregår i Lysgårdsbakkene på
Lillehammer. Åpningsseremonien blir
arrangert 12.februar 2016, på samme sted
nøyaktig 22 år og to timer etter åpningen
av lekene i 1994. Ungdommen står i fokus
når husregissør ved Nationaltheatret,
Sigrid Strøm Reibo (33), trekker i trådene
og skal regissere showet. Billetter kjøpes
via Billettservice.no fra 15. november.
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BESØK VÅRE
MUSEER PÅ GJØVIK,
TOTEN OG MINNESUND
Friluftsavdelingene
har omvisninger
i helgene om
sommeren

MJØSMUSEET
Postboks 13, N-2858 Kapp

MUSTAD OPPLEVELSE
+47 91 17 05 00

www.mjosmuseet.no

Mjøsmuseet ligger ved Mjøsas vestre bredd
– oppdag våre spennende museer!

Mjøsmuseet is situated on the western shore of lake
Mjøsa – come and experience our exciting museums!

Utstillingen Mjøsas ark ligger ved Skibladnerbrygga
på Kapp, og forteller om livet ved Norges største
innsjø gjennom 8000 år. Amtmannsgården Stenberg viser hjemmet til en eidsvollsmann, omgitt av
et gammelt parkanlegg. Hovedhuset på Gjøvik gård
er bygget av eieren av Gjøvigs glasværk, og inne er
det vakre hjemmet til generalkrigskomissær Mjøen
bevart (1861–1956). Galleri og lokalhistorisk bokhandel ligger i Kauffeldtgården. Eiktunet har gamle hus
fra Gjøvikbygdene og flott utsikt. Mjøssamlingene
er Mjøsas sjøfartsmuseum på Minnesund, med båter, pakkhus og brygge. Eiktunet, Gjøvik gård og
Stenberg har kaféer med egne åpningstider.

The exhibition Mjøsa’s ark next to the Skibladner
quay in Kapp depicts life on the shores of Norway’s
greatest lake in the past 8,000 years. Stenberg was
the residence of one of the delegates who drew up
Norway’s Constitution. It is set in an old park. Gjøvik
Gård’s main building was built by the owner of Gjøvik
glassworks. Inside, the beautiful home of general war
commissioner Mjøen (1861-1956) has been preserved.
Kauffeldtgården houses a gallery and a local heritage
bookshop. Eiktunet has a collection of old rural buildings, and boasts great views. Mjøssamlingene in Minnesund is a shipping museum with boats, warehouses and
a jetty. Eiktunet, Gjøvik Gård and Stenberg have cafes
with individual opening times. Our events programme
and opening hours are on our website. Groups
welcome all year subject to prior booking.

Arrangementsprogram og åpningstider finner du på
nettsiden vår. Grupper tas imot hele året etter avtale.
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post@mjosmuseet.no

GJØVIKREGIONEN HADEL AND RINGERIKE | www.gjovik.com | www.hadelandsregionen.com | www.ringeriksregionen.com

Raufossvegen 40, N-2815 Gjøvik

www.mustadnaeringspark.no
+ 47 61 13 77 00

EN GUIDET TUR GJENNOM MUSTADS
EVENTYRLIGE INDUSTRIHISTORIE!
På Gjøvik finner du et av Norges mest
spennende industrieventyr som startet allerede
i 1832. Mustad har produsert et vidt spekter av
produkter opp igjennom årene, slik som hestesko
søm, spiker, skruer, binders, flotte støpejernsovner,
alle slags nåler, næringsmidler, linefiskeutstyr og
ikke minst fiskekroker som de fleste i dag forbinder
med Mustad. Produksjonen av dette, og mer til,
vil du få et fasinerende innblikk i ved å besøke
Mustads spennende bedriftmuseum i Mustad
Næringspark. Museet er åpent for besøk av avtalte
grupper hele året. Mustad Opplevelse tilbyr også
lunsj i Café Kroken som en del av en pakke. Lunsjen
kan også tilbys på ærverdige Brusveen Gård etter
avtale. Priser på forespørsel.

firmapost@mustadpark.no

A guided tour of Mustad’s fantastic
industrial history!
Gjøvik is home to one of Norway’s most exciting
industrial adventures, which began as early as 1832.
Mustad has manufactured a wide range of products
through the years, including the famous fishhooks.
By visiting Mustad’s exciting industrial museum in
Mustad Business Park you will gain a fascinating
insight into the production.
The museum is open to groups by prior agreement
all year round. Mustad Opplevelse also offers lunch
in Café Kroken as part of a package. Lunch is also
available at the venerable Brusveen Gård by prior
agreement. Prices available on request.

GPS: 60.78975, 10.67207
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OLDEMORS KARJOL
Prestmovegen 2, N-3520 Jevnaker +47 61 31 02 01 post@oldemors-karjol.no www.oldemors-karjol.no
Velkommen til et hjemmelaget måltid
med norske tradisjoner!
Oldemors Karjol ligger på Jevnaker, få kilometer
fra Hadeland Glassverk og har medvirket i flere av
Eyvind Hellstrøms tv-programmer. Salg av lokale
matprodukter i restauranten.

Come and enjoy a homemade meal based on
Norwegian traditions!

SELSKAP – BRYLLUP – CATERING – TAPAS
– TA MED HJEM

FUNCTIONS – WEDDINGS – CATERING – TAPAS
– TAKE AWAY

For åpningstider og meny se
www.oldemors-karjol.no

Opening hours and menu at
www.oldemors-karjol.no

Oldemors Karjol is in Jevnaker, a few kilometres from
Hadeland glassworks. The restaurant has featured in
several of chef Eyvind Hellstrøm’s TV programmes.
Sales of local food products.

GPS: 60.259021, 10.437616

PEDER BALKE-SENTERET
Mjøsvegen 703, N-2849 Kapp grethe.steensen@ostre-toten.kommune.no www.ostre-toten.kommune.no

OTIUM SPA
Strandgata 15, N-2815 Gjøvik

+47 61 13 20 00

VELKOMMEN FOR PÅFYLL AV ENERGI!
Vi har et av Norges fineste spa med delikate
behandlingsrom, profesjonelt personale, work
out avdeling, badstuer, terapibad og svømme
basseng. I vår Spa shop kan man kjøpe det nyeste
innen hudpleie og velværeprodukter, samt
herlige forfriskninger!
Lik oss på facebook.com/otiumspa og hold deg opp
datert på de ulike behandlingstilbudene vi har, samt
få informasjon om hud og kroppspleieproduk ter,
helsekost, kurs og kundekvelder med mer.
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otiumspa@choice.no

www.otiumspa.no

Replenish your energy with a visit to Otium Spa!
One of Norway’s finest spas with attractive treatment
rooms, professional staff, a gym, saunas, therapy baths
and swimming pool. Our Spa shop stocks the latest
products in skincare and well-being products,
in addition to delicious refreshments!
Like our facebook.com/otiumspa page to get updates
on our various treatment offers, and to receive information about skin and body products, health foods,
courses and customer nights etc.
GPS: 60.79444, 10.69402
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Peder Balke-senteret er et galleri og kultursenter, med 11 veggmalerier av Peder Balke.
Gjennom formidlingen av samtidskunst og kulturhistorie er galleriet blitt en viktig utstillingsarena
for hele Østlandet. Hovedbygningen inneholder
kafé, interiørbutikk, frisør og mange andre spennende foretak. Idyllisk turveg langs stranda til
Kapp Melkefabrikk.
Mårråstunder ved Mjøsa, en serie gratiskonserter
på formiddagen på lørdager, vil finne sted også
denne sommeren. Utstillingssesongen i galleriet
varer fra mai–september. Følg med på websiden
for oppdateringer.
Allium: Som en 15 meter høy portal over Strandvegen inn til garden, står Sverre Wyllers skulptur
«Allium». En severdighet i seg selv.

The Peder Balke gallery and cultural centre
exhibits 11 murals by Peder Balke. With its focus on
contemporary art and cultural heritage, it is an impor
tant exhibition venue for eastern Norway. The main
building houses a café, interiors shop, hairdresser and
other exciting businesses. Idyllic beachside road to
Kapp Melkefabrikk.
There will be a number of free concerts every Saturday
morning this summer. The exhibition season is from May
to September. Check our website for updates.
Allium: A towering portal straddling the road Strand
vegen, Sverre Wyller’s 15metre high sculpture ”Allium”
is a sight worth seeing.
Opening hours: Go to www.ostre.toten.kommune.no

Åpningstider: se www.ostre-toten.kommune.no
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Hunnsveien 2 2821 Gjøvik tlf +47 6117 3335

PRYDKUNST AS
Hunnsvegen 2, N-2821 Gjøvik

+47 61 17 33 35

You will find Prydkunst in Gjøvik’s pedestrianised
shopping street. We are a gift and interior shop selling
top quality designer and brand products. Prydkunst is
part of the DesignForEvig chain.
Stop by for inspiration – whether you are buying
gifts for yourself or someone else.
Opening hours
Monday–Friday 09.00–18.00
Saturday
10.00–16.00
GPS: 60.795507, 10.691707

foto:

Midt i Gågata i Gjøvik sentrum finner du
Prydkunst. Vi er en gave- og interiørbutikk som
selger design og merkevarer av høy kvalitet.
Prydkunst er medlem av kjeden DesignForEvig.
Velkommen innom for inspirasjon, om du
skal ha gaver til deg selv eller andre.
VÅRE ÅPNINGSTIDER
Mandag–fredag
kl 9–18
Lørdag
kl 10–16
Du finner oss på facebook og instagram.

www.prydkunst.no

post@prydkunst.no

PLANLE

GG
RANDSFJORDMUSEENE

OPPLEV REGIONEN

HF +47 61 31 32 80

Arne-Jørgen Skurdal

Heidi Gran
Markedssjef
hg@gjovik.com

Mette Stenersen
Geir Sivertzen
Prosjektleder
gs@gjovik.com
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Markedskoordinator
mette@visithr.no

Marianne Aashaug
Arrangementsutvikler
maa@gjovik.com

Runar Bekkelund
Informasjon og web
rb@gjovik.com
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HBM +47 61 32 00 80

Hadeland Bergverksmuseum på Grua, Hadeland
Folkemuseum på Jaren, Lands Museum i Dokka og
Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal Vestfjell utgjør
det som er Randsfjordmuseene, et regionalt kunnskapssenter for kultur- og naturhistorie. Gjennom
våre utstillinger, aktiviteter og arrangementer byr
vi på rike opplevelser for alle våre besøkende. Årets
hovedprogram for Randsfjordmuseene tar for seg
«mennesket og naturen» og løfter frem tematikken
rundt bærekraftig utvikling. Her vil man skape rom
for læring, forståelse og refleksjon innen et dagsaktuelt fenomen. I sommersesongen har våre
museer et regelmessig tilbud til publikum i form av
utstillinger, omvisninger, servering og butikksalg.
For mer informasjon om åpningstider, program
og aktiviteter besøk våre nettsider. Velkommen!

LM +47 61 11 06 87

KUM +47 47 97 00 82

Randsfjordmuseene is a regional centre for
natural and cultural heritage and comprises Hadeland
mining museum in Grua, Hadeland folk museum in
Jaren, Lands Museum in Dokka and Kittilbu summer
farm museum in Gausdal Vestfjell. Our exhibitions,
activities and events offer a great experience for visitors. Our theme this year is “Man and Nature”, which
looks at issues concerning sustainable development.
The aim is to improve knowledge, understanding and
reflection about a topical phenomenon. In the summer
season, visitors can enjoy exhibitions, guided tours,
cafes and shops.

(Tingelstad kirke)

Reiselivssjef
ajs@gjovik.com

www.randsfjordmuseene.no

hf@randsfjordmuseene.no

foto: Tor Lindseth

Vi skreddersyr gjerne din neste tur

Kongevegen 92, N-2770 Jaren

Our website has more information about opening
hours, programmes and activities. Welcome!
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OPPLEV DEN

EVENTYRLIGE

RINGERIKSREGIONEN
Se det vakre landskap
fra bl.a. Mørkgonga og
Kongens utsikt

RESTAURANTEN VIKEN II I EVJUA
Totenvika, N-2848 Skreia

+47 95 81 33 85 (tast 3)

Restauranten Viken II i Evjua Strandpark
ligger «litt uti Mjøsa» med spektakulær utsikt over
Helgøya, Hamar og Stange. Restauranten er bygget
som en gammel mjøsbåt, og fra «byssa» serveres
deilige sommerretter med friske råvarer fra jordbruksbygda Toten.
I Evjua Strandpark ligger også Evjua Camping
– med overnatting for vogn, bobil og telt. Det er også
mulig å leie «Kapteinsboligen» med 9 sengeplasser
fordelt på 4 soverom. Kommer du sjøveien kan du
legge til i Evjua Båthavn. Barnevennlig badeplass med
sandstrand. Les mer side 65.
ÅPENT HVER DAG I PERIODEN
28. MAI TIL 21. AUGUST
Underholdningsprogram for helgene finnes på
www.evjua.no/program

RINGERIKSREGIONEN
viken2@evjua.no

viken2.evjua.no

The restaurant Viken II is situated in Evjua Strandpark, in the middle of beautiful Totenvika along highway
Fv 33 between Minnesund and Gjøvik. The restaurant is
built in the style of a traditional Mjøsa boat and located
near the shore with spectacular views of Helgøya, Hamar and Stange. The “galley” serves delicious summer
dishes made with fresh products from the local farms of
Toten. Fully licensed bar. Evjua Strandpark is also home
to Evjua Camping. Read more on page 65.
Open daily from 28 May–21 August
Weekend entertainment programme available at
www.evjua.no/program

GPS: 60.64370, 11.04544
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www.ringerike.no

Hole, Jevnaker og Ringerike kommune
Her satt Asbjørnsen og Moe og skrev ned
norske folkeeventyr. Det er en eventyrlig region
med fjorder, åker, skog og fjell hvor du lett kan se
for deg eventyrenes tusser og troll. Hønefoss har
et levende sentrum med hyggelige butikker, kafeer,
restauranter og Kuben kjøpesenter midt i byen. På
elvene og fjordene er det yrende båtliv med fisking
og krepsing. På Jevnaker kan du besøke Hadeland
Glassverk og Kistefos Museum med en fantastisk
skulpturpark. Kulturlivet blomstrer med Norges
største sommerrevy, Rockefrosker på Glatved
rygge, Jailhouse Rock i Fengselshagen, samt mange
show og forestillinger i Ringerike Kultursenter og
på andre lokale scener. Her kan du være aktiv på
fotballarenaer, stor flerbrukshall med klatrevegg,
friidrettsstadion, ishockeyhall, Ringeriksbadet,
golfbaner, kunstisbane, hoppanlegg, alpinanlegg,
lysløyper og mye mer. Velkommen!

This is where the authors Asbjørnsen and Moe wrote
the Norwegian fairytales. Ringerike is an enchanted
region of lakes, cornfields, forests and mountains, where
you can easily imagine the magical creatures of the fairytales. In the bustling town of Hønefoss you can enjoy
pleasant shops, cafes, restaurants and the shopping
centre Kuben. The rivers and lakes are teeming with boats
and anglers hoping to catch fish and crayfish. Jevnaker is
home to Hadeland glassworks and Kistefos Museum with
its fantastic sculpture park. There is a blossoming cultural
life, with Norway’s biggest summer revue, “Rockefrosker”,
at Glatved Brygge, Jailhouse Rock in Fengselshagen,
and numerous other shows at Ringerike Kultursenter and
other venues. If you like an active life, there are football
arenas, a multi-sports centre with a climbing wall, athletics stadium, ice hockey, swimming pools, golf, skating
rink, ski jumping, alpine skiing, illuminated ski tracks
and much, much more. Welcome!
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SØNDRE LAND KOMMUNE – LEVENDE OG LANDLIG
Hovsbakken 1 , N-2860 Hov

+47 61 12 64 00

Prøv vår turapp – www.turapp.no/land
Denne appen finnes for både android og iOS (apple)
Tre anbefalte turer i Søndre Land:
Fallselva, Elvemusling og kultursti:
www.turapp.no/land/tur/?id=441
Erfaringsstol «Maur» i Landåsbygda:
www.turapp.no/land/tur/?id=318 – Kan kombineres med
den gamle ridevegen fra Landåsvatnet til Fluberg kirke
Setervegen «Settonlia» på vestsiden av Fluberg bru:
www.turapp.no/land/tur/?id=457
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Real and rural by Randsfjorden
Søndre Land has everything to offer outdoor enthusiasts,
with activities ranging from ice fishing to bathing and
peaks with great views of mountain ranges to the north
and south. The 77 km-long Randsfjorden is Norway’s
fourth-largest lake, with almost half located in Søndre
Land. The lake’s importance in the area’s settlement and
timber industry is brought to life in the heritage trail Tusenårsstedet Fallselva. Both Bjørnstjerne Bjørnson and
Rikard Nordraak, who wrote Norway’s national anthem,
had familial links to Søndre Land, so the area could have
provided a romantic inspiration for the song. The network
of ski tracks provides ample opportunity for skiing in
varied terrain, particularly the trail to Skihytta. There are
also illuminated tracks for skiing at night. Car park and
signposting 4 km from Hov in the direction of Hassvoldseter on road 247.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, in the north
of Randsfjorden, is a protected wetland area that is an
important biotope for migratory birds and resident
waders. In 2015, Naturhuset opened a bird-watching
tower in Odnes. Randsfjorden has stocks of large trout,
and every year anglers catch fish of 10 kg or more.

Roger Vestrum

54

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, i nordenden
av Randsfjorden, er et vernet våtmarksområde på
grunn av områdets betydning som biotop for trekkfugler og overvintrende vadefugler. I 2015 åpnet
Naturhuset med fuglekikketårn i Odnes. Randsfjorden
har flere stammer med storørret og nesten hvert år
fanges fisk på over 10 kg.

www.dokkadelta.no

www.sondre-land.kommune.no

foto:

Levende og landlig ved Randsfjorden
Friluftslivet har svært gode forutsetninger i Søndre
Land, med alt fra isfiske til bading og utsiktstopper
inn i fjellheimen både nordover og sørover året rundt.
Randsfjorden med sin lengde på 77 km er den fjerde
største i Norge, og nærmere halvparten av fjorden ligger tvers gjennom hele kommunen. Randsfjorden har
vært sentral for bosetting og tømmerindustri i bygda,
noe som kulturstien Tusenårsstedet Fallselva gir et
godt bilde av. Både Bjørnstjerne Bjørnsons og Rikard
Nordraaks slekt så utover Søndre Land på 1800-tallet,
og en romantisk tanke er at nasjonalsangen ble skapt
med inspirasjon herfra. Skiløypenettet og særlig turen
til Skihytta, gir rike muligheter for variasjon i terreng
og lysløyper (med kobling mot løypenettet til Vestre
Toten). Parkering og skilting ca. 4 km fra Hov sentrum
mot Hassvoldseter på fylkesvei 247.

epost@sondre-land.kommune.no

Try our app – www.turapp.no/land.
The app is available for both android and iOS (apple)
Three recommended trips in Søndre Land:
Fallselva, Elvemusling and the heritage trail:
www.turapp.no/land/tur/?id=441
The “ant” chair in Landåsbygda: www.turapp.no/land/
tur/?id=318 – Can be combined with a walk along
Ridevegen from Landåsvatnet to Fluberg church.
The road «Settonlia» west of the Fluberg bridge:
www.turapp.no/land/tur/?id=45
GPS: 60.733691, 10.417228 (Skihytta ved Hassvoldseter)
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Granavollen 17–19, N-2750 Gran

+47 61 33 52 05

Opplev de to Søsterkirkene fra Middelalderen
Kirkene er bygget på 1100-tallet i romansk stil
og senere utvidet i gotisk stil. Den nordre kirken,
Nikolaikirken, er viet den hellige Nicolaus og Mariakirken er bygget til ære for den hellige jomfru Maria.
I dag er begge kirkene i bruk både til gudstjenester,
tidebønner, konserter, foredrag og andre kulturarrangementer.
Om sommeren er kirkene åpne for pilegrimer og
andre tilreisende. Omvisning kl 14.00 fra tirsdag til
fredag. For åpningstider og mer info se vår webside.

post@gran.kirken.no

www.gran.kirken.no

Explore the medieval sister churches
The two churches were built in the 12th century in
the Romanesque style, with Gothic extensions added
later. Nikolaikirken is dedicated to Saint Nicholas, while
Mariakirken was built in honour of the Virgin Mary.
Today, both churches are used for sermons, Liturgy of
the Hours, concerts, talks and other cultural events. In
summer, the churches are open to pilgrims and other
visitors. Guided tours at 14:00 Tuesday–Friday. Check
our website for opening times and further information.
GPS: 60.366469, 10.529526

SØNDRE LAND – RIDEVEGEN
Den gamle ridevegen i Søndre Land

+47 93 08 47 02

Ridevegen, Trettsvevegen og vegen sør
for Landåsvatnet danner en rundtur gjennom en
av de eldste bosetningene i Søndre Land (25 km).
Kulturminner helt fra eldre jernalder; graver,
rydningsrøyser, spor av gammel hulveg og husmannsplasser. Biskop Nilssøn beskrev ridevegen
i 1594; gamlevegen fra Gjøvik til Fluberg ble
siden kjøreveg/hovedveg fram til 1860.
Vekslende landskap med blåbærgranskog,
høgstaudeenger, myrer, kalkrike blåveisbakker,
frodige løvskoger, kulturlandskap, gårdstun og
flotte utsiktspunkt. Grusveg og skogstier.
Infoskilt langs ruta.
Start/parkering/infotavler: Landåsbygda sag,
Bergegarda Grendehus, Fluberg kirke eller Granum
gård. «Ridevegen» fra Landåsbygda sag (505 moh)
ned til Fluberg kirke (192 moh) på 9,9 km anbefales.
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Ridevegen is an old bridle path which is part of a
25 km round trip through one of the oldest settlements
in Søndre Land. Ancient remains dating back to the Iron
Age: graves, clearance cairns, a holloway and crofters’
farms. The bridle path was described by Bishop Nilssøn
in 1594; the old lane from Gjøvik to Fluberg was a
main route until 1860.
Changing landscape with spruce forests, meadows,
marshes, bluebell hills, lush woods, cultural landscape,
farms and fantastic viewpoints. Gravel lanes and
forest paths. Information posters.
Start/car park/information: Landåsbygda Sag,
Bergegarda Grendehus, Fluberg church or Granum
Gård. Recommended: The 9.9 km trip along Ridevegen
from Landåsbygda Sag (505m above sea level) to
Fluberg church (192m).
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TORSÆTRA
Totenåsen, N-2848 Skreia

+47 61 16 61 09

På Torsætra serveres god hjemmelaget tradisjonsmat etter oppskrifter fra gamledager – med ferske
og gode råvarer fra egen bygd. La deg også friste av
hjemmelagde kaker og smørbrød. På hverdager serveres tradisjonelle middagsretter fra kl 13.00. Hver
søndag lages et stort flott koldtbord med varme og
kalde retter samt desserter.
Torsætra er et kvilestelle der skuldrene senkes naturlig
ned. Her er det fint å sitte både inne ved peisen eller
ute i solveggen. Velkommen til oss!
For våre åpningstider, se www.torsetra.no

info@torsetra.no

www.torsetra.no

Torsætra serves homemade food based on
old recipes, using fresh, local products. Give in to
temptation and try our homemade cakes, traditional
dishes or our mouth-watering Sunday buffet.
Torsætra is a place to rest and relax, by the fire
or outside in the sun. Welcome!
For opening hours, see www.torsetra.no
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SØSTERKIRKENE PÅ GRANAVOLLEN

VEIEN KULTURMINNEPARK

Badelandveien 74, N-2830 Raufoss +47 61 15 91 80

post@totenbadet.no

www.totenbadet.no

Opplev den trolske stemningen i et av
Østlandets største gravfelt fra eldre jernalder!
Et gjenreist langhus fra år 0–200 e.Kr. bringer
jernalderen til liv. I museet finner du arkeologisk
utstilling og skiftende utstillinger med stor bredde.
Kafé og museumsbutikk. Se hjemmesiden for
aktiviteter og utstillinger.

Experience the magical atmosphere of one
of eastern Norway’s largest burial fields from the
Iron Age!
The restored longhouse from 0–200 AD brings
the Iron Age back to life. The museum houses an
archaeological exhibition and a variety of other
exhibitions. Café and museum shop. Visit our home
page for information about activities and exhibitions.

Espen Hartz

Like going on a mediterranean holiday!
River rapids, ocean waves, water slides, sun beds, sauna
and steam room, swimming pool with diving tower and
Jacuzzi – Totenbadet has everything you need to forget
your worries and relax any time of the year. Our tropical
paradise has plenty of fast and thrilling water activities,
catering, fitness and wellbeing. We organise birthday
parties, end-of-season parties, baby swimming and
swimming courses.

foto: Oda Hveem
Ringveien 112, N-3517 Hønefoss +47 32 14 10 70 veien@buskerudmuseet.no veienkulturminnepark.no
foto:

I OMGIVELSER DU BARE FINNER I SYDEN!
Blant elvestryk, havbølger, vannsklier, solsenger, tørrog dampbadstuer, svømmebasseng med stupetårn
og boblebad kan du nyte noen bekymringsfrie og
uforglemmelige timer uavhengig av årstiden. I det
tropiske klimaet frister vi med mengder av spennende
og fartsfylte vannaktiviteter, servering, trening og
kroppslig velvære. Vi arrangerer bursdagsselskaper,
sesongavslutninger, babysvømming og svømmekurs.
Velkommen!
Mer info på Facebook og på www.totenbadet.no
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TOTENBADET

GPS: 60.17059, 10.22404

GPS: 60.72154, 10.59239

VI TAR
IMOT GRUPPER
utenfor ordinær
åpningstid
– ta kontakt!

TOTENVIKA GALLERI OG KULTURKAFÉ

VILLFISKEN

Steindalen 53, N-2848 Skreia +47 95 23 17 23 kontakt@erikottarhansen.no totenvikagalleriogkafe.no

Ådalsveien 431, N-3525 Hallingby

Skramstad Søndre ligger i et vakkert kulturlandskap i Totenvika ved Mjøsa. Galleriet rommer den
faste utstilling av Erik-Ottar Hansen, samt skiftende
utstillinger med bl.a. maleri, tekstil, glass, keramikk
og smykker. I kulturkafen kan du nyte en kopp kaffe
eller te med hjemmebakte kaker samt lunsjretter.
Salg av brukskunst, håndtverk og diverse lokal mat.

Villfisken er delikatessebutikken ved
Sperillen på E16. I sesongen tilbyr vil fersk og
foredlet innlandsfisk. Prøv vår utsøkte kaviar av
sik eller lagesild (løyrom). Hjemmelagde gjeddeeller sikkaker. Gravet sik og ørret. Kald eller varmrøkt røye. Hvitløkrøkt og urterøkt ørret. Vi har
også et godt utvalg av andre norske spesialiteter.

Villfisken is a delicatessen near Sperillen on
highway E16. We sell fresh and processed inland fish
when in season. Try our exquisite caviar from whitefish
or vendace. Homemade pike or whitefish cakes. Cured
(gravad) whitefish and trout. Cold and hot-smoked char.
Garlic-smoked and herb-smoked trout. We also have
a good selection of other Norwegian specialities.

Vi holder åpent alle dager – unntatt lørdag,
se våre nettsider for åpningstider.

Open every day except Saturday, visit our website
for information about opening hours.

VELKOMMEN!

Welcome!

Åpningstider (fra 21. februar):
Onsdager kl 11.00–16.00 Søndager kl 12.00–16.00
Utvalgte lørdager er det temadager – se program
på www.totenvikagalleriogkafe.no
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Skramstad Søndre lies in a beautiful cultural landscape in Totenvika on lake Mjøsa. The gallery has a permanent exhibition by Erik-Ottar Hansen, in addition to
changing exhibitions of paintings, textiles, glass, ceramics and jewellery. Visit the culture café for a coffee or
tea with homemade cakes or for lunch. Sales of art,
handicrafts and local food.
Opening hours (from 21st February): Wednesdays
11:00–16:00 Sundays 12:00–16:00 Themed days on
selected Saturdays – see our website.
GPS: 60.643086, 10.988173
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+47 32 13 67 55

mail@villfisken.no
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HVA SK

J E R?

GLAD I KULTUR,
MUSIKK OG
SHOW?
SJEKK UT VÅR ARRANGEMENTS
KALENDER PÅ:
www.gjovik.com
www.hadelandsregionen.com
www.ringeriksregionen.com

VITENSENTERET INNLANDET
Brennerigt. 1, N-2815 Gjøvik

+47 95 90 11 11

Vi har åpent for publikum hver lørdag, søndag
og alle skoleferier kl 11–16. Forhåndsbestilte grupper
fra barnehage, skole, lag og foreninger alle dager.
For mer informasjon se www.vitensenteret.no

60

www.vitensenteret.no

At Vitensenteret Innlandet in Gjøvik you enter an
imaginative, exciting and beautiful world of science filled with activities and experiments on themes in the natural sciences, engineering and mathematics. People of
all ages who are playful, curious and willing to learn are
welcome to visit us. Discover exciting and different kinds
of math in Origo, an environment designed to show how
math is much more than you may have thought. Learn
new games and test your brain with various puzzles. A
journey through space with our very own astronaut is an
experience not to be missed. T Open to the public every
Saturday and Sunday and in most school holidays, 11–16.

FØLG OSS!

Hva skjer i Gjøvikregionen
Hva skjer på Hadeland?
Hva skjer på Ringerike?
Arrangementer AS presenterer barneforestillingen:

TAG DINE BILDE

#opplevgjøvik
#opplevtoten
#opplevland
#opplevringerike
#opplevhadeland

GPS: 60.79290, 10.68883
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foto: Jonny Isaksen (Hakkebakkeskogen),
Per-Erik Bjørnback (Sommerslagere),
Rockefroskene

Illustrasjon: Anne Kristin Berge • Foto: Audun Haugen • Design: Kreativt Kontor

På Vitensenteret Innlandet på Gjøvik møter
du spennende, fantasifulle og vakre miljøer fylt med
aktiviteter og eksperimenter i matematikk, natur
vitenskap og teknologi. Alle lekende, nysgjerrige
og lærevillige i alle aldre er velkomne til oss.
Du kan oppleve spennende og variert matematikk
i Origo, et miljø som viser at matematikk er mer
enn du kanskje trodde. Her kan du lære nye spill
og prøve deg på ulike tankenøtter. Kanskje du også
klarer å vinne over en av vitensenterets ansatte
i Pinnespillet, eller kanskje du vil gjemme deg unna
i «Sjakkhula» vår? En reise i verdensrommet sammen
med vår egen astronaut er en opplevelse.

post@vitensenteret.no
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HVOR VIL DU SOVE?

BADELAND GJESTEGÅRD
Badelandveien, N-2830 Raufoss +47 61 19 00 00 post@badeland-gjestegaard.no badeland-gjestegaard.no
Et familievennlig overnattingssted (46 rom)
i naturskjønne omgivelser – vegg i vegg med Totenbadet. I våre lyse og koselige selskapslokaler kan
det arrangeres alle typer selskap og fest, i tillegg
til at gjestegården også er et populært kurs- og
konferansested. Vår konferansesal kan ta opp til
60 personer. Velkommen til oss for et godt tilbud!
Priser per døgn inkl frokost: Dobbeltrom fra
kr 890, enkeltrom fra kr 690, familierom med fire
senger kr 1390. Egne rabatter for grupper.
A la Carte restaurant åpen alle dager mellom kl 17–21.

A family-friendly hotel with 46 guest rooms.
The hotel enjoys a scenic setting, next door to Totenbadet waterpark. Our bright and cosy function rooms
are ideal for parties and celebrations. The hotel is also
a popular venue for courses and conferences. Our
conference hall seats up to 60 delegates. Visit us and
enjoy all we have to offer! Price per night incl. breakfast: Double room from NOK 890, single room from
NOK 690, 4-bed family room NOK 1,390. Special
group discounts. A la carte restaurant open every
day 17.00–21.00.
GPS: 60.72154, 10.59239

HVOR VIL DU SOVE?
ACCOMMODATION
CLARION COLLECTION HOTEL GRAND

AKTIVITET/FAMILIE

LØPE/TURMULIGHETER

KONFERANSE/MØTELOKALER

SVØMMEHALL (INNE)

TØMMESTASJON

SELSKAPSLOKALE

BADEPLASS (UTE)

VASK/RENS

HYTTE/UTLEIE

UNDERHOLDNING

BÅTUTLEIE

CAMPING

GOLF

FØLG PÅ FACEBOOK

RESTAURANT/SPISESTED

LANGRENN

FØLG PÅ INSTAGRAM

WIFI

foto:

OVERNATTING

Thomas Barstad Eckhoff (Klækken Hotell)

Jernbanegt 5, N-2821 Gjøvik

+47 61 14 00 00

Clarion Collection Hotel Grand er lokalisert
i hjertet av Gjøvik. Hotellet ble bygd i 1902 og
arkitek turen har blitt godt ivaretatt gjennom
oppussing.
Vi åpner vårt eget kjøkken, bar og kafé i starten av
2016, og du er hjertelig velkommen – enten som
hotellgjest eller byvenn.
I tillegg til tradisjonelle konferanserom har vi
fantastiske brudesuiter og fasjonable meetingsuiter.

cc.grandgjovik@choice.no
www.choice.no/collection/grandgjovik

Located in the heart of Gjøvik, Clarion Collection
Hotel Grand was built in 1902 and its architecture has
been preserved through careful refurbishment. We are
opening our own kitchen, bar and café in early 2016.
We wish you a warm welcome – as a hotel guest or
a friend of the town. In addition to conference rooms,
we offer elegant bridal suites and fashionable
meeting suites.
GPS: 60.796626, 10.690553
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COMFORT HOTEL RINGERIKE
Kongensgate 3, N-3510 Hønefoss

co.ringerike@choice.no

Det urbane kurs-og møtehotellet midt
i Hønefoss sentrum og det ideelle overnattingshotellet for bussturer. Bare 50 min. fra Oslo og
én time fra Gardermoen. Hotellet har med 82 rom
med bad, WiFi, gode parkeringsmuligheter,
handicaprom og rom for allergikere. Her finner
du 5 møterom med kapasitet opptil 160 personer
i den største salen. I Amazing Face AS tilbys alt fra
ansiktsbehandlinger og ulike massasje-tilbud, og
Comfort Fitness Center har alt av moderne
utstyr som man trenger for en god treningsøkt.

CAMPIN

+47 32 17 16 20
www.nordicchoicehotels.no/comfort

An urbane conference hotel located in the centre
of Hønefoss, Comfort Hotel Ringerike also offers ideal
accommodation for bus tours. 50 mins from Oslo and
1 hour from Gardermoen airport. The hotel has
82 rooms with en suite baths, wifi, parking, disabled
rooms and allergy rooms. We offer 5 conference rooms,
with the largest seating up to 160 delegates. Amazing
Face AS provides a range of beauty treatments and
massages, while Comfort Fitness holds all the
modern equipment needed for a good workout.
GPS: 60.16644, 10.25731

GLIV

TØMMESTASJONER*
i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike
GJØVIK

ØSTRE TOTEN

HOLE

Statoil Mjøsstranda
Bryggeveien 11, Gjøvik

Viken II, Totenvika
Evjuavegen 30, Skreia

Steinfjorden Bilistsenter
Røyseveien 1, Røyse

GPS: 60.79671, 10.68864

GPS: 60.64370, 11.04544

GPS: 60.08049, 10.28255

Sveastranda Camping AS
Stokkevegen 147, Gjøvik

RINGERIKE

GRAN

GPS: 60.88894, 10.67548

Esso Hvervenkastet
Osloveien 79, Hønefoss

Nettbuss Øst AS
Jarenveien 65, Jaren

NORDRE LAND

GPS: 60.14717, 10.25359

GPS: 60.39807, 10.54362

Renseanlegget på Dokka
Odnesvegen 82, Dokka
GPS: 60.82662, 10.08623
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*Gjelder for bobiler og campingvogner
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EVJUA STRANDPARK
Totenvika, N-2848 Skreia

+47 95 81 33 85

NYT NATUR OG LOKALMAT I TOTENVIKA
Midt i vakre Totenvika langs Fv 33 mellom Minnesund og Gjøvik ligger Evjua Strandpark. Se etter
restauranten Viken II som ligger majestetisk langs
moloen på Evjua Båthavn.
Overnatting på campingplassen eller i det flotte
feriehuset «Kapteinsboligen». Du kan også boltre deg
i aktiviteter som strandvolleyball, vanntrampoline,
godt og variert fiske, bading og naturklatrepark.
Nyt det mangfoldige friluftslivet i Totenvika! Flotte
turstier tar deg langs Mjøsa, opp gjennom det vakre
kulturlandskapet og flotte gårder, inn i skogen og
helt opp til Totenåsen.
For de sprekeste finnes også flotte toppturer, blant
annet til Hervenknappen, med spektakulær utsikt
over Mjøsa, de store fjellene, og langt inn i Sveriges
skoger.

www.evjua.no

idyll@evjua.no

Evjua Strandpark is situated in the cove of Totenvika
next to highway Fv 33 between Minnesund and Gjøvik.
Just look for the restaurant Viken II, which is shaped like
a traditional Mjøsa boat and moored at the jetty of
Evjua Båthavn marina.
In addition to the restaurant and marina, Evjua
Strandpark offers accommodation at its camp site
or at the venerable Kapteinsboligen. You can enjoy
activities such as beach volleyball, water trampolining,
fishing, bathing, climbing and scenic paths along lake
Mjøsa, through beautiful countryside and forests to the
top of the Totenåsen hill.
For the very fit, there are walks to hilltops, including
Hervenknappen, with spectacular views of lake Mjøsa,
the mountains and the distant forests of Sweden.
GPS: 60.64370, 11.04544
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GJØVIK VANDRERHJEM HOVDETUN
Parkveien 8, N-2821 Gjøvik +47 61 17 10 11 F: +47 61 17 26 02 post@hovdetun.no www.hovdetun.no
Vandrehjemmet ligger idyllisk til ved frilufts
området Fastland, ca. 1 km fra Gjøvik sentrum. Rett
utenfor døren finner man utendørs badeanlegg,
tennisbaner, volleyballbane og skibakke. Vi tilbyr
overnatting i forskjellige rom og leiligheter; i enkelt
rom/tosengsrom (740/900 kr) og fire/sekssengs
rom/leiligheter (fra 330 kr per seng). De fleste rom/
leiligheter har bad og TV. Frokost, sengetøy, hånd
kle, WiFi og parkering er inkludert i prisen.
Medlemmer av Norske Vandrerhjem eller Hostelling
International får 10 prosent rabatt på overnatting.

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun enjoys an idyllic
setting near the outdoor area Fastland, about 1 km
from the centre of Gjøvik. We offer accommodation
in rooms and apartments; there are single/twin-bed
rooms (NOK 740/NOK 900), and four/six-bed rooms/
apartments (from NOK 330 per bed). Most rooms/
apartments have en suite bathrooms and TV. Breakfast,
bed linen, towel, Wi-Fi and car park are included
in the price. Members of Hostelling International
are entitled to a 10% discount.
GPS: 60.79768, 10.67155

QUALITY HOTEL STRAND
Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik

LYNGSTRAND CAMPING
2862 Fluberg

+47 61 12 30 62 / 99 57 78 v75

Lyngstrand har lagt vekt på romslige, rene og
frodige omgivelser med vegetasjon som naturlig
skjerming. Her er det plass til cirka 100 enheter;
vogner, telt og bobiler. Det er fire hytter på plassen
og tilrettelagte aktiviteter som fint strandområde
med badeplass, fiskemuligheter i Randsfjorden og
områdene omkring, trim- og turstier i nærheten og
båtutleie. I tillegg finnes aktiviteter for de yngre med
gode sykkelmuligheter, egen ballslette, lekeplass
og ikke minst en veldig populær badebrygge.
Velkommen!
66

runeselj@online.no

www.lyngstrand.no

Lyngstrand offers spacious, clean and green
surroundings where vegetation provides natural screens.
There is space for around 100 caravans, tents and
motorhomes. The camp site has 4 cottages, a range
of activities, a bathing place, fishing in the Randsfjorden
lake and the surrounding area, walking and running
trails as well are rowing boats for hire. Our younger
visitors will enjoy activities such as cycling, the ball
games area, our playground with a slide, swings
and sandpit, and the very popular bathing jetty.
Welcome!
GPS: 60.717349, 10.295629
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+47 61 13 20 00

Et fullservice hotell som inneholder to restauranter, nye komfortable superior rom og deluxerom med
balkong og god utsikt. I tillegg finner du innlandets
største og beste spa. Hotellet har gode moderne
konferanse- og festlokaler som er godt egnet til
bryllup, jubileum og bursdager. På sommeren vil du
finne en takrestaurant med Gjøviks beste utsikt, hvor
vi serverer gode sommerretter laget av gode råvarer
fra området. Om vinteren tilbyr vi arrangementer for
grupper på taket, der dere kan nyte eplegløgg rundt
bålpanna. Vi deler inngang med Gjøvik Kulturhus og
kan derfor tilby unike muligheter for bedrifter som
ønsker en annerledes konferanse med svært gode og
store messeområder. Hele hotellet kan benyttes til
ditt arrangement. Vi har utdannede Quality Meeting
Advisors som kan hjelpe deg å lage et perfekt opplegg for deg. Sjekk hotellets nettsider for gode
tilbud.

q.strand@choice.no

www.strandhotelgjovik.no

Quality Hotel Strand is a full-service hotel with
two restaurants, new comfortable superior rooms and
deluxe rooms with balconies and great views. The hotel
also boasts inland Norway’s biggest and best spa. The
hotel has modern conference facilities and function
rooms ideal for weddings, anniversaries and birthdays.
In summer, our roof-top restaurant offers the best views
in Gjøvik, where you can savour delicious summer dishes
prepared with fresh local produce. The hotel shares its
entrance with the cultural centre Gjøvik Kulturhus,
which enables us to provide companies with unique
opportunities and large exhibition areas for conferences. Our specially trained Quality Meeting Advisors
will help you create a perfect event.
Visit our website for special offers.
GPS: 60.79444, 10.69402
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RINGERIKE GJESTEGÅRD AS

SKRIVESTUA PÅ AUREVOLL

Osloveien 77, N-3511 Hønefoss +47 32 12 74 20 post@ringerike-gjestegaard.no ringerike-gjestegaard.no

Sjakslinna 129, N-2870 Dokka

VELKOMMEN TIL DISTRIKTETS STORSTUE
Enten du er sulten eller bare ønsker en kaffekopp
finner du det du trenger hos oss. Gjestegårdskost
etter norske tradisjoner med porsjoner så det holder
og priser så det fryder. På vårt motell har vi 15 rom og
kan ta i mot 30 gjester til overnatting. Vi har møte
rom til ca. 30 personer. Sentralt plassert ved en av
Norges viktigste ferdselsårer, E 16. Ved avkjøringen til
Hønefoss ligger Ringerike Gjestegård.
Et vertshus så trivelig at ennå har ingen dratt
herfra uten å betale sin kost.

VELKOMMEN TIL SKRIVESTUA PÅ
AUREVOLL!
På tunet er det mange gamle bygninger, og her
kan du arbeide, slappe av eller gå turer i skog og
mark. Aurevoll ligger fritt og landlig til 5 km fra
landsbyen Dokka, et trivelig handelssentrum i
enden av Randsfjorden, 2,5 timer fra Oslo.
I skrivestua finner du et moderne kjøkken, bad og
en stor stue med klebersteinspeis. På soverommet
er det plass til to, og det går også an å ligge på
hemsen og i senga på kjøkkenet.

Ringerike`s meeting place
Whether you’re hungry or just fancy a coffee
– here you will find what you need. Local and national
dishes, generous portions and affordable prices.
We pride ourselves in looking after our guests and
we always invite you back. We have 15 rooms in our
motel. Our meeting rooms can accommodate
30 delegates. Ringerike Gjestegård enjoys a central
location by the Hønefoss exit on one of Norway’s
busiest route, highway E16.

GPS: 60.14742, 10.25246

SILLONGEN TOTEN HOTEL
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www.gjovik.com

linn-t-s@online.no

WELCOME TO SKRIVESTUA IN AUREVOLL!
Surrounded by traditional buildings, the Skrivestua
cottage is ideal for working, relaxing and walking in
the countryside. Aurevoll enjoys a rural setting just 5 km
from Dokka, a village with an attractive commercial
centre on the shores of Randsfjorden, 2.5 hours from
Oslo. Skrivestua has a modern kitchen, bathroom and
a spacious lounge with a soapstone fireplace. The
bedroom sleeps two people; in addition there is
a loft bed and a bed in the kitchen.
GPS: 60.861344, 10.084081

SPÅTIND SPORT HOTEL

Sillongenvegen 149, N-2846 Bøverbru +47 61 19 69 00
Ta turen til oss i sommer! Vi serverer kaffe, kaker,
smørbrød, samt lunsjmeny og a la carte hver dag.
Søndager står vårt flotte familiekoldtbord dekket.
Vi tilbyr overnatting i komfortable enkelt- eller
dobbeltrom og feriehus. Sommerpriser fra 1. juni til
31. august. Overnattingspakker med greenfee.
Her finner du barnevennlig badestrand, golf,
minigolf, båtutleie, kiosk, merkede turstier og gangavstand til seks fiskevann.
Nyhet! Vi har nyrestaurerte lokaler til konfirmasjon,
bryllup og andre store begivenhetene – ta kontakt!

+47 98 43 79 27

toten.hotel@sillongen.no www.sillongen.no

Pay a visit to our hotel this summer! We serve coffee,
cakes, sandwiches, lunches and a la carte dishes every
day. On Sundays, the table is laid with our wonderful
family buffet.
We offer accommodation in comfortable single or double
rooms and holiday homes. Summer prices apply from
1st June until 31st August. Accommodation package with
greenfee. We have a child-friendly beach, golf, mini-golf,
boat hire, kiosk, marked paths and six fishing lakes
within walking distance.

GPS: 60.69959, 10.73496
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N-2880 Nord-Torpa

+47 61 11 95 06 / +47 90 81 00 09

VELKOMMEN TIL VÅRT FJELLELDORADO!
Et skieldorado om vinteren og perfekt for sykkel,
vandreturer og vannaktiviteter i Synnfjorden om
sommeren. Vi har slalåmbakke, topp kjøkken med
restaurant inne på hotellet, Spåtind Kafé med
servering i slalåmbakken, treningsrom, sauna,
svømmebasseng og mange aktiviteter for store
og små. Skiløypene starter bokstavelig talt rett
utenfor hotelldøra, med over 300 km profesjonelt
preparerte skiløyper. Langsua Nationalpark bare
4 km unna.

post @spatind.no

www.spatind.no

Welcome to our mountain paradise!
A skier’s paradise in winter and perfect for cycling,
hiking and water activities in summer. The hotel boasts
a downhill slope, top-of-the-range cuisine in the hotel
restaurant, refreshments on the slopes in Spåtind Kafe,
gym, sauna, swimming pool and a range of activities for
adults and children. The ski tracks are literally on the
doorstep, with over 300 km of professionally prepared
tracks. Langstua national park is just 4 km away.
GPS: 61.06107, 9.89830
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N Y H E T!

VINTEREN 2016
STARTER VI MED
NYHETSBREV

SVEASTRANDA CAMPING AS
www.sveastranda.no

Stokkevegen 147, N-2825 Gjøvik +47 61 18 15 29

resepsjon@sveastranda.no

4-stjerners campingplass med idyllisk
beliggenhet. Fine plasser for turister ned til Mjøsa.
Moderne toalettanlegg, 33 hytter og 2 leiligheter.
Butikk om sommeren.

4 star campsite in a scenic location.
Great pitches for tourists by lake Mjøsa. Modern
sanitary facilities. 33 cottages and 2 apartments.

Gode bademuligheter, ballslette, fine turstier,
fiskemuligheter, utleie av båter, sykler og tråbiler,
stor lekeplass med trampoliner, klatretårn,
karuseller og husker. Fint utgangspunkt for turer
til de tre Mjøsbyene med et stort utvalg av
opplevelser og aktiviteter for store og små.
Gratis trådløst internet. Helårsåpent.

Du kan nå motta de ferskeste nyhetene
fra vår region direkte på din mail.

Good bathing places, ball games area, great hiking
trails, fishing, boat/bike/pedalo hire, large playground
with trampolines, climbing tower, merry-go-rounds and
swings. Great starting point for trips to the three cities
situated around lake Mjøsa with a broad selection of
adventures and activities for big and small. Free wifi.
Open all year.

Registrer deg på våre nettsider for mottak av
nyhetsbrev innen 1. oktober 2016 og du er med
i trekningen av et gavekort på kr. 5.000!
www.gjovik.com
www.hadelandsregionen.com
www.ringeriksregionen.com

GPS: 60.88894, 10.67548

FØLG OSS!

Utstranda 263, N-3531 Krokkleiva

+47 93 24 62 30

Nyt det gode campinglivet hos oss!
Beliggenhet langs Fv 155 (gamle E-16 mellom
Hønefoss og Oslo), ved Tyrifjorden. Plassen er
et godt utgangspunkt for dagsutflukter, kun
35 minutter til Oslo og til Hadeland.
Hytter og camping hele året. Kiosk og kafé
i sommersesongen.
Vi har båter og kanoer til leie. Gode fiskemuligheter.
WiFi, lekeplass, badestrand og vanntrampoline.
Helårsåpent – Forhåndsbestilling nødvendig
i vintermånedene.
70

post@utvika.no

www.utvika.no

Enjoy the good camping life here with us!
Utvika Camping is on the shores of the Tyrifjorden lake,
off highway 155. The camp site is an ideal starting point
for day trips, with Oslo and Hadeland just 35 minutes
away. Cottages and camping pitches open all year.
Kiosk and café in the summer season. Boat and canoe
hire. Fishing for pike and perch in the lake. Wifi,
playground, beach and water trampoline.
Open all year. Advance booking required in the winter
season.

GPS: 60.02959, 10.26292
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UTVIKA CAMPING

Oda Hveem

Hva skjer i Gjøvikregionen
Hva skjer på Hadeland?
Hva skjer på Ringerike?

TAG DINE BILDE

#opplevgjøvik
#opplevtoten
#opplevland
#opplevringerike
#opplevhadeland

T YROPERATØR
TUROPERATØRER

ASKELADDEN REISER
Norderhovsbakken 12, N-3512 Hønefoss

www.askeladden.net
+47 32 13 54 50

Tilbyr reiser med buss, fly og ferge til destina
sjoner i hele Europa. Våre turer i 2016 går bl.a. til
Dublin, Holland, Kroatia, Tyskland, Bulgaria, Romania,
Ungarn og Island. Vi har også turer i Skandinavia.
Vi arrangerer din reise – enten den går til utlandet
med fly eller til et sted i Norden med buss. Vi er
også godt kjent i Hadeland og Ringerike og kan sy
sammen en god opplevelsespakke for din forening
eller din bedrift. I tillegg kjører vi flybuss fra Ringe
rike og Hadeland til Gardermoen 12 ganger om
dagen på hverdager. Noe mindre i helgen.

askeladden@askeladden.net

Trips by coach, air and ferry to destinations in
Europe, including Dublin, the Netherlands, Croatia,
Germany, Bulgaria, Romania, Hungary, Iceland and
Scandinavia. We can organise your trip – everything
from flights abroad to Nordic coach trips. Our in-depth
knowledge of Hadeland and Ringerike enables us to offer tailor-made activity packages for your organisation/
company. We operate an air bus from Ringerike and
Hadeland to Gardermoen airport with 12 daily departures on weekdays, and slightly fewer at weekends.
GPS: 60.132314, 10.269069

LOKALE
TUROPERATØRER
TRANSPORT

FERIESPESIALISTEN AS & OPPLAND ARRANGEMENT AS
+47 61 29 26 55

TRANSPORT

foto:

Nettbuss

FACEBOOK

post@feriespesialisten.com / post@opplarr.no

Feriespesialisten og Oppland Arrangement
produserer turer og arrangerer reiser til spennende
reisemål i inn- og utland.
Vi tilbyr gjennom vårt årlige turprogram et utvalg
av reisemål til inn- og utland hvor det er anledning
til å melde seg på. Vi arrangerer også turer for
bedrifter, lag og foreninger der vi skreddersyr
turopplegg etter ønske. Vi arrangerer turer med
både buss, båt og fly. På våre bussturer bruker
vi busser fra AS Torpa Bilruter.
Vi har kontorer i Etnedal, Dokka, Biri og Vågå.

www.feriespesialisten.com

Feriespesialisten & Oppland Arrangement
organises tours and holidays to exciting destinations
at home and abroad.
Book a tour or holiday from our program, which
comprises a selection of travel destinations at home
and abroad. We also organise tailor-made trips for
companies and organisations. Travel by bus, boat or
plane. We use buses from AS Torpa Bilruter.
We have offices in Etnedal, Dokka, Biri and Vågå.

LOKALE TURO PERATØRER
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GJØVIK TAXI AS
Jernbanetorget 3, N-2821 Gjøvik

Ring 04711

www.04711.no

booking@04711.no

Gjøvik Taxi feirer i 2016 90-årsjubileum og
feirer med ulike tilbud og aktiviteter gjennom året.

Gjøvik Taxi is celebrating its 90th anniversary
in 2016 with various offers and activities.

Følg med på facebook og last også ned vår
app «Taxi Oppland» for bestilling av taxi.

Follow us on Facebook and download our app
“Taxi Oppland” to book a taxi.

Gjøvik Taxi består av 32 topp moderne biler
og 5 maxitaxier, og kjøres av 75 blide og service
mindede sjåfører – vi ønsker deg velkommen
til en trygg, sikker og hyggelig tur.

Gjøvik Taxi has 32 modern cars and 5 maxi taxis,
operated by 75 friendly and service-minded drivers.
Welcome to a safe, reliable and pleasant ride.

Velkommen til Gjøvik Taxi!

REISETI

Welcome to Gjøvik Taxi!

P S!

annonse

Nettbuss

TIMEKSPRESSEN

Gjøvik – Skreia – Gardermoen – Oslo
TE 15 kjører annen hver time mellom Gjøvik
og Oslo via Oslo Lufthavn Gardermoen og tilbyr
gratis trådløst nett, aircondition og ekstra
komfortable seter. Vi anbefaler å kjøpe billett
på nett eller mobil før reisen.

Gjøvik

15

Nordlia
Lillo
Skreia
Minnesund
Gardermoen

lettere blir det ikke!

Nå kan du kjøpe enkeltbilletter
og planlegge bussturen direkte
på din mobil, uansett hvor du er.

Oslo
Last ned app med søkeordene OPPLANDSTRAFIKK REISE
og OPPLANDSTRAFIKK BILLETT før du skal på tur.
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PL ANLEGG DITT NESTE SELSK AP

PLANLEGG DITT
NESTE SELSKAP

BRUSVEEN GÅRD
Mathias Topps Veg 32, N-2821 Gjøvik

KONFERANSE/MØTELOKALE

FACEBOOK

OVERNATTING

foto:

SEVERDIGHET

Thomas Barstad Eckhoff (Klækken Hotell)

BANQUET FACITIES

SELSKAPSLOKALE

www.brusveengard.no
+47 97 09 45 34

Brusveen Gård ønsker velkommen til
lunsj- og middagsarrangementer for næringsog organisasjonslivet
Med sin helt spesielle atmosfære og sitt eminente
kjøkken er dette en vakker, smakfull og unik ramme
for relasjonsbygging og viktige anledninger.
Brusveen Gård kan også leies på dag- eller døgnbasis for møter, mindre kurs og konferanser,
konfirmasjon, minnesamvær og barnedåp.
Gården har seks helt spesielle dobbeltrom og ett
unikt enkeltrom, Kongerommet, for overnatting.
For ytterligere overnatting samarbeider vi med
lokale hoteller.

firmapost@mustadpark.no

Brusveen Gård is today used by Mustad AS as
a venue for entertaining important business visitors,
and is now open for business lunches and dinners.
With its unique atmosphere and eminent cuisine, this
is an elegant and exclusive setting for relationshipbuilding and other special events. Businesses may
also rent Brusveen Gård on a daily basis for small
courses/conferences.
The residence has 6 unique double rooms
for overnight visitors.
Capacity: 24 guests for lunch/dinner.

Kapasitet: 24 gjester til lunsj/middag,
inntil 50 gjester for mottagelser med enklere
servering.
GPS: 60.79153, 10.67669

PLANLEGG DITT NESTE SELSKAP
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HVA BLIR DIN
NESTE OPPLEVELSE?

KASTAD GÅRD
+47 99 55 41 42

GOURMET IN GREAT SURROUNDINGS
– welcome to Kastad Gård
Designed by architect Arnstein Arneberg, Kastad
was the Norwegian residence of cognac producer
Sverre Braastad. It is currently owned and run by
Patrick and Eva Braastad. The location is magnificent,
with a fantastic view of Lake Mjøsa and Kastadtjernet,
6 km north of Gjøvik. With our links to Cognac and
the story of Braastad, we offer a unique experience
for all special events.

GPS: 60.843133, 10.658627

foto:

GOURMET I FLOTTE OMGIVELSER
– velkommen til Kastad Gård
Gården var cognacprodusent Sverre Braastads
hjem i Norge og er tegnet av arkitekten Arnstein
Arneberg. Eies og drives idag av Patrick og Eva
Braastad. Beligenheten er storslått med en fantastisk
utsikt over Mjøsa og Kastadtjernet, 6 km nord for
Gjøvik.
Med bakgrunn fra Cognac og historien knyttet til
Braastad kan vi tilby en unik opplevelse til spesielle
anledninger.

På vår webside kan du se filmer,
lese om alle våre medlemsbedrifter,
samt benytte vår reiseplanlegger.

eva@braastadopplevelse.no

Oda Hveem (Dronningens Utsikt )

Nettoppveien 4, N-2825 Gjøvik

MØLLA SELSKAPSLOKALE OG GALLERI
Brennerigata 3, N-2815 Gjøvik

+47 47 90 62 40

ET HYGGELIG STED FOR ALLE TYPER
SELSKAPER OG ARRANGEMENTER
Arrangere bryllup, konfirmasjon, barnedåp, bursdag,
kurs eller lignende? Mølla på Gjøvik vil gi deg en
særpreget og vakker ramme rundt ditt arrangement. Gamle Mølla ble bygd i 1882, og mange av de
opprinnelige, grove, konstruksjonene har blitt ivaretatt. Mølla benyttes også til kunstutstillinger og
konserter. Tilrettelagt for funksjonshemmede.
Ring Tove for mer informasjon
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ELSER

tove@thermo-floor.no

www.gjovik.com

An attractive venue for all kinds of parties,
receptions and courses
Are you in need of an inviting venue for your party
or course? Mølla in Gjøvik will provide you with a unique
and beautiful setting for your event. Mølla (The Mill)
was built in 1882, and many of the original, rustic
features have been preserved. Mølla is a great place for
many types of events. It is also used as an art gallery
and for concerts. The venue is suitable for people with
restricted mobility.
GPS: 60.78594, 10.69949
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SE FILM FRA
GJØVIK
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OPPLEV

Overnatting (rom)

Møte/grupperom

Maks kapasitet

Bankettsal

Gratis parkering

Kursvert/vertinne

Annexstad Gård

10

2

50+15

Ja

Ja

Ja

Badeland Gjestegård – se side 63

46

1

90

Nei

Ja

**

Bjørnen Kro

8

4

150

Nei

Ja

**

90

3

100

Nei

Nei*

**

Clarion Collection Hotel Grand – se side 63
Comfort Hotell Ringerike– se side 64

82

4

160

Nei

Nei

Ja

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun – se side 66

42

2

2–60

Nei

Ja

**

Granavolden Gjæstgiveri – se side 82

45

4

80

Nei

Ja

**

Hadeland Glassverk – se side 40

0

3

2–108

Nei

Ja

Ja

Honne Hotell og Konferansesenter

66

1+5+6

180

Nei

Ja

**

Hotell Hadeland – se side 83

55

4 /10

120

Nei

Ja

Ja

Konferansegården AS Helgaker Gård – se side 83

28

4

90

Ja

Ja

Ja

156

12

600

Ja

Ja

Ja

Klækken Hotell – se side 84

KURS OG
KONFERANSE

Kløverhotellet

26

5

80

Nei

Ja

**

Lygnasæter Hotell AS – se side 85

29

4

60

Ja

Ja

Ja

Mølla Selskapslokaler & Galleri – se side 78

0

1

100

Nei

Ja

Nei

151

10

500

Ja

Nei*

Ja

0

3

260

Ja

Ja

Ja

Ringerike Gjestegård – se side 68

15

2

50

Nei

Ja

**

Sanner Hotell – se side 86

70

10

150

Ja

Ja

Ja

Quality Hotell Strand – se side 84 (67)
Rambekk Gård Selskapslokale

Sigstad Gård

SEVERDIGHET

LANGRENN

HYTTE/UTLEIE

SELSKAPSLOKALE

HANDEL

LØPE/TURMULIGHETER

GOLF

OVERNATTING

BANK/UTTAK

UNDERHOLDNING

RESTAURANT/SPISESTED

DRIVSTOFF

FØLG PÅ FACEBOOK

VASK/RENS

SVØMMEHALL (INNE)

FØLG PÅ INSTAGRAM

AKTIVITET/FAMILIE

BADEPLASS (UTE)

CAMPING

WIFI

foto:

KONFERANSE/MØTELOKALER

Thomas Barstad Eckhoff (Klækken Hotell)

COURSES AND CONFERENCES

0

3

60

Ja

Ja

Ja

Sillongen Toten Hotel AS – se side 68

20

4

120

Ja

Ja

**

Spåtind Sport Hotel – se side 69

84

4

160+60

Nei

Ja

Ja

Steffensrud Rehabiliteringssenter

10

2

50

Nei

Ja

Ja

Stokke Nedre

10

5

25

Nei

Ja

Ja

272

35

1000

Ja

Ja

Ja

0

2

70

Nei

Ja

Nei

Thorbjørnrud Hotell – se side 86

82

5/13

140

Nei

Ja

Ja

Vertshuset V-E6

17

5

90+30

Ja

Ja

Ja

Sundvolden Hotel
Synnfjellporten

KURS OG KONFERANSE

Konferansested

Alle våre kurs- og konferansesteder tilbyr gratis bredbånd og teknisk utstyr.
* Parkering 150,– per døgn

** Kursvert/vertinne via resepsjonen (ved behov)
KURS OG KONFERANSE

|

COURSES AND CONFERENCES
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KURS OG KONFERANSE

HELGAKER GÅRD
Jorstadlinna 25, N-2750 Gran

+47 90 89 21 44

Velkommen til Helgaker gård, beliggende
i hjertet av kulturhistoriske Hadeland. Et moderne
møtesenter, kun 40 minutter fra Gardermoen og
1 time fra Oslo. I låven har vi flere romslige møterom
med god takhøyde. Alt ligger godt til rette for
effektive og innovative møter. Vi har 28 rom med
eget bad, fordelt på ulike hus på gården. Kjøkkenet
serverer varierte menyer i hovedsak bestående av
lokale råvarer; fra bondekost til eksotisk inspirerte
retter. Vi tilbyr ulike gruppeaktiviteter som vil
være med å heve opplevelsen.

post@helgaker-gard.no

www.helgaker-gard.no

Welcome to Helgaker Gård in the heart of the
heritage region of Hadeland. A modern conference
centre, just 40 minutes from Gardermoen airport and
1 hour from Oslo. The barn houses spacious conference
rooms with facilities conducive to effective and innovative meetings. There are 28 guest rooms with en suite
bathrooms. Our kitchen serves a varied menu based
on local produce, from traditional dishes to the more
exotic. We offer a range of group activities aimed at
enhancing your experience.
GPS: 60.379478, 10.535288

GRANAVOLDEN GJÆSTGIVERI
Granavollen 16, N-2750 Gran

+47 61 33 77 00

post@granavolden.no

granavolden.no

I selve hjertet av det kulturhistoriske Hadeland
finner du ett av Norges eldste gjestgiveri. Nærhet
til Oslo og Gardermoen, gjør Granavolden til
en ideell møteplass for kurs og konferanser.
Gjæstgiveriet er meget godt tilpasset mindre
kursgrupper og ledersamlinger hvor kvalitet på
detaljene teller. Vi tilbyr mat med lokal forankring
i landlige omgivelser hvor historien beveger deg.

In the heart of Hadeland’s cultural and
historical landscape is one of Norway’s oldest inn.
Its proximity to Oslo and Gardermoen airport makes
Granavolden an ideal venue for courses and confer
ences. The inn is very well suited to small seminar
groups and management meetings where attention
to detail is what counts. We offer food based on local
products, and rural surroundings steeped in history.

Ta gjerne kontakt for et godt tilbud.
Les mer på granavolden.no
1 time fra Oslo og 40 minut ter fra Gardermoen.

Please contact us for an informal and friendly offer.
1 hour from Oslo and 40 minutes from Gardermoen.

Skann og se film fra
Granavolden Gjæstgiveri
GPS: 60.36658, 10.52810
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HOTELL HADELAND
post@hotell-hadeland.no www.hotell-hadeland.no

Granavollen 35, N-2750 Gran +47 61 33 02 25
Kun kort vei fra Oslo og Gardermoen finner
du oss, et koselig og intimt kurs og konferansehotell
i kulturhistoriske omgivelser. Med våre 55 rom er vi
personlig nok til at du føler deg hjemme og samtidig
store nok til å sørge for en profesjonell gjennom
føring av kurs og konferanser. Vårt særpreg kjenner
du igjen gjennom hjemmelaget mat og et tilstede
værende personale, som gjør sitt ytterste for at
DU skal bo godt.
Velkommen til Hotell Hadeland!
– Personlig og intimt, her blir du ikke bare en i mengden

Situated just a short distance from Oslo and
Gardermoen airport, Hotell Hadeland is a cosy and
intimate course and conference hotel surrounded by
cultural and historical sites. With our 55 rooms, we
are small enough to offer a personal and homey atmos
phere and big enough to provide professional confer
ence facilities. Our hallmark is good, home cooking and
friendly and approachable staff that will do their utmost
to ensure that YOU have a pleasant stay. Welcome to
Hotell Hadeland! – Personal and intimate – you won’t
disappear in the crowd
GPS: 60.37127, 10.53283

KURS OG KONFERANSE
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KURS OG KONFERANSE

KLÆKKEN HOTELL
Hadelandsveien 386, N-3514 Hønefoss +47 32 14 00 00
KLÆKKEN HOTELL ER UTEN
TVIL EN AV RINGERIKES PERLER
Du kan ikke unngå å la deg trollbinde av den
flotte hotellparken – en blomsterprakt og
et fargeeventyr du sjelden ser maken til.
156 rom fordelt over 3 etasjer, store romslige
konferansesaler og uforglemmelige matopplevelser.
Velkommen til Klækken
Hele landets møtested – stevnemøte med trivselen!

www.klaekken.no

salg@klaekken.no

Klækken Hotell is without
a doubt one of Ringerike’s gems
You will be enchanted by the wonderful hotel park,
with its magnificent flowers and spectacular explosion
of colours. The hotel boasts 156 rooms spread over
3 floors, large spacious conference rooms and
unforgettable culinary experiences.
Welcome to Klækken
The perfect choice for conferences
– a rendezvous with comfort!

GPS: 60.16816, 10.32552

LYGNASÆTER HOTELL
Lygna, Jaren (Postboks 44, N-2711 Gran)

+47 61 13 20 00

VELKOMMEN TIL QUALITY HOTEL STRAND
– Innlandets beste kurs og konferansehotell
Hotellet ligger midt i sentrum av Gjøvik,
med 151 rom. I dette huset kan du virkelig oppleve
alt. Hotellet kan by på tre restauranter, kino, kulturscene, blackbox og en svært hyggelig og intim
spaavdeling med treningsfasiliteter.
Vi har 10 konferansesaler med kapasitet opp
til 500 personer.

q.strand@choice.no

www.strandhotelgjovik.no

WELCOME TO QUALITY HOTEL STRAND
– The best conference hotel in the Inland region
Located in the centre of Gjøvik, the hotel has 151 rooms
and offers a wide range of experiences. It boasts three
restaurants, a cinema, a cultural venue, blackbox and
a friendly and intimate spa with a gym.
We have 10 conference rooms seating up to
500 delegates.

Ta kontakt for tilbud og vi «skreddesyr»
et opplegg for deg.
Kapasitet: 25 hotellrom, møterom fra 2–100
personer, fine selskapslokaler og salonger.
Åpningstider
Man–lør kl. 07.00–21.00 | Søn kl. 08.00–21.00
Hotellets inngangsdører stenger kl. 23.00

LYGNASÆTER HOTELL IS THE BEST
ALL YEAR ROUND!
This family-run hotel enjoys a scenic setting in the
hills between Hadeland and Toten. The hotel’s select
restaurant Kroa is renowned for its delicious cuisine,
from both Hadeland and outside the region. The hotel
offers adventure packages in both summer and winter.
Great conference facilities. Contact us for details of
tailor-made programmes.
Capacity: 25 hotel rooms, meeting rooms for 2–100
delegates, great function rooms and lounges.
Opening hours
Mon–Sat 07.00–21.00 | Sun 08.00–21.00
Doors close at 23.00
GPS: 60.454975, 10.644137

GPS: 60.79444, 10.69402
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www.lygna.no
Fotograf BT Stokke AS

Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik

LYGNASÆTER HOTELL ER BEST HELE ÅRET!
Hotellet som er familiedrevet ligger i naturskjønne
omgivelser på høydedraget mellom Hadeland og
Toten. Kroa er medlem av Utvalgte Spisesteder, og
er kjent for velsmakende mat som f.eks. Hadelandskost eller «Uta-bygdsmat». Hotellet arrangerer
«opplevelsespakker» både sommer og vinter.
Flotte kurs- og konferansemuligheter.

lygna@lygna.no

foto:

QUALITY HOTEL STRAND

+47 61 32 86 13

KURS OG KONFERANSE

|
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OVERSIKT ALLE MEDLEMMER

FINN DIN NESTE OPPLEVELSE

OVERSIKT MEDLEMMER
THORBJØRNRUD HOTEL AS
Sagvegen 8, N-3520 Jevnaker

www.thorbjornrudhotell.no

+47 61 31 71 00

Thorbjørnrud er ikke bare et profesjonelt konfe
ransehotell – vi er også en av Norges beste lokalmat
produsenter! Vi serverer kjøtt og grønt fra egen gård,
og har eget ysteri der vi produserer oster til restau
ranten. Unike smaker og ureist lokalmat står alltid på
menyen enten vi lager italiensk pizza eller selskapsmat.
Med 82 hotellrom og totalt 18 møterom har vi god
kapasitet på kurs, konferanser, seminarer, events, dag
møter og selskap. Vi arrangerer kickoff, julebord,
pølsekurs, herregårdsmord og mye mer!

booking@thorbjornrudhotell.no

Thorbjørnrud isn’t just a professional conference
hotel – we’re also one of Norway’s best local food
producers! Unique flavours and food produced on site
always feature on our menu, whether we are serving
Italian pizza or party food. Our 82 hotel rooms and
18 meeting rooms provide good capacity for courses,
conferences, seminars, events, one-day meetings and
functions. We also offer kick-off events, Christmas
buffets, sausage-making courses and much more!
1 hour from Oslo, 45 minutes from Gardermoen airport.
GPS: 60.24140, 10.40037

1 time fra Oslo, 45 minutter fra Gardermoen.

AKTIVITETER,
SEVERDIGHETER
OG ATTRAKSJONER

Elvedalen Gokartutleie
97 90 94 21
www.leiekart.com

Hadeland Bergverksmuseum
61 32 00 80 – se side 51
www.randsfjordmuseene.no

Fjeld Gård
91 79 86 55
www.fjeldgard.no

Hadeland Folkemuseum
61 31 32 80 – se side 51
www.randsfjordmuseene.no

Fossen Friluft
22 22 80 70 – se side 35
www.fossenfriluft.no

Hadeland Glassverk
61 31 64 00 – se side 40
www.hadeland-glassverk.no

Friluftsmuseet Stenberg
91 17 05 00 – se side 46
www.mjosmuseet.no

Haupberg Gård
97 76 41 10
www.haupberg.no

Galleri Fjordheim
61 18 59 50
www.gjovik.com

Heggerusten Familiegård
95 13 62 62
www.gjovik.com

Gjøvik & Toten Golf
61 19 44 88
www.gjovikogtotengolf.no

Hemlaga på Næs
90 64 64 63 – se side 41
www.hemlaga.no

Gjøvik Chokolade AS
61 13 28 70 – se side 35
www.gjoviksjokoladefabrikk.no

Jubel:event AS/Sommerslagere
91 81 86 95
www.gjovik.com

Gjøvik Glassverk
61 13 24 70 – se side 36
www.gjoevik-glassverk.no

Kistefos-Museet
61 31 03 83 – se side 41
www.kistefos.museum.no

Gjøvik Gård
91 17 05 00 – se side 46
www.mjosmuseet.no

Kjerratmuseet
32 13 42 02 – se side 42
www.kjerraten.no

Gjøvik Olympiske Fjellhall
61 13 82 00
www.fjellhallen.no

Kulturstiftelsen Fengselet
32 12 45 01 – se side 30
www.fengselet.com

Dåpstradisjon / Sysselgården

Grinakervev
61 33 48 10 – se side 37
www.grinakervev.no

Land Golfklubb
93 09 32 68
www.land-gk.no

Eiktunet Kulturhistoriske
Museum
91 17 05 00 – se side 46
www.mjosmuseet.no

Grytenholm Isigard
61 19 60 25
www.isigard.no

Lands Museum
61 11 06 87 – se side 51
www.randsfjordmuseene.no

Activities and attractions
AS Valdresbanen
61 11 26 30 – se side 27
www.valdresbanen.no
Biri Trav AS
61 18 78 88 – se side 28
www.biritrav.no

Bjerkeli Villmarksopplevelser
48 20 04 59 – se side 29
www.tettpanaturen.no
Bowling 1 Gjøvik AS
61 18 52 50 – se side 29
www.bowling1.no/gjovik
Dokkadeltaet
46 80 64 23
www.dokkadelta.no
Dronning Tyra
93 42 04 48 – se side 33
www.dronningtyra.no
DS Skibladner
61 14 40 80 – se side 34
www.skibladner.no

SANNER HOTELL
Granavollen 3–5, N-2750 Gran

+47 61 33 33 00

DIN KURS- OG KONFERANSEPARTNER
Sanner Hotell er et familiedrevet og personlig
hotell med sjel og atmosfære beliggende på
Gran på Hadeland kun 45–50 minutter fra Oslo,
Gardermoen og Gjøvik. I over 85 år har gjestfrihet
og omtanke for våre gjester stått i sentrum hos oss.
Omsorgsfull service, hjemmelaget mat og vin
for kresne ganer, lokaler med en atmosfære som
forener tradisjoner med dagens krav til komfort,
kunst som behager og utfordrer, skaper trivsel
fra første stund. Velkommen!
86

post@sanner-hotell.no

www.sanner-hotell.no

Your course and conference partner
Sanner Hotell is a family-run hotel with soul and
ambience, situated in Gran in Hadeland, just 45–50
minutes from Oslo, Gardermoen and Gjøvik. For over
85 years, hospitality and caring for our guests have
been our central ethos. A caring service, homemade
food and wine for discerning taste buds, premises that
blend traditions and modern demands for comfort,
art that please and challenges – everything ensure
a pleasant stay right from the start. Welcome!

Dukkehjem Museum og
Butikkutsalg
61 16 91 30
www.dukkehjem.no
95 99 40 22 – se side 33
www.sysselgaarden.no

Country code +47

GPS: 60.365721, 10.537542
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Turistbrosjyren er et tilbud for medlemmer i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
Medlemmene kjøper annonseplass, og står selv ansvarlig for innhold.

VÅRE MEDLEMMER | OUR MEMBERS
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Ringerike Utvikling
97 53 64 63 – se side 53
www.ringerike.no

Lygna Skisenter
97 57 96 91
www.lygna-skisenter.no

Søsterkirkene
61 33 52 05 – se side 57
www.gran.kirken.no

Mjøsas Ark – Kapp Melkefabrikk
91 17 05 00 – se side 46
www.mjosmuseet.no

TBA AS
91 10 35 90 – se side 43
www.tba.as

Mohair-Ull
90 50 50 02
www.mohairull.com

Totenbadet
61 15 91 80 – se side 58
www.totenbadet.no

Mustad Næringspark
61 13 77 00 – se side 47
www.mustadnaeringspark.no

Totenvika Galleri og Kulturkafé
95 23 17 23 – se side 58
www.totenvikagalleriogkafe.no

Norsk Sceneskrekk
92 23 82 66
www.norsksceneskrekk.no

Veien Kulturminnepark
32 14 10 70 – se side 59
www.veienkulturminnepark.no

Nye Gjøvik Teater
61 18 95 00
www.gjovik.com

Vestland Båt- og Kanoutleie
90 10 10 71
www.vestland-kanoutleie.no

Otium Spa
61 13 20 00 – se side 48
www.gjovik.com

Viddas Datter
92 60 71 12
www.viddasdatter.no

Over Skog Og Heiberg
97 68 35 54
www.overskogogheiberg.no

Vidsyn Galleri
95 97 55 35
www.vidsyngalleri.no

Peder Balke-senteret
61 14 15 00 – se side 49
www.ostre-toten.kommune.no

Vikerfjell Hytteutleie
og Fisketjern
92 86 77 63
www.vikerfjell.com

Pilegrimssenteret Granavolden
40 60 01 77 – se side 36
www.pilegrimsleden.no
Randsfjordbåt AS (Kong Haud)
90 60 09 08
www.konghaud.com
Raufoss Gård
61 15 33 00
www.vestre-toten.kommune.no
Rib Safari Mjøsa
97 55 09 60
www.gjovik.com
Ringkollen Alpinanlegg AS
48 34 95 01
www.ringkollparken.no
Ringerike Museum
32 13 50 50
www.ringerikes.museum.no

Vitensenteret Innlandet
95 90 11 11 – se side 60
www.vitensenteret.no
Øståsen Skiløyper
95 33 91 31
www.hadeland-ski.no

OVERNATTING

Accommodation

Badeland Gjestegård
61 19 00 00 – se side 63
www.badeland-gjestegaard.no
Bjørnen AS
61 12 60 00
www.bjornen.no

Clarion Collection Hotel Gjøvik
61 14 00 00 – se side 53
www.choice.no/collection/
grandgjovik

Lyngstrand Camping
61 12 30 62 – se side 66
www.lyngstrand.no

Utvika Camping
93 24 62 30 – se side 70
www.utvika.no

Osbakken Kafé og Pensjonat
61 18 81 02
www.gjovik.com

Quality Hotel Strand Gjøvik
61 13 20 00 – se side 67 (84)
www.strandhotelgjovik.no

SPISESTEDER

Peking Palace Restaurant
61 17 74 34
www.gjovik.com

Ringelien Gård
61 12 70 55
www.ringelien.no

Big Horn Steak House
61 13 08 40 – se side 27
www.bighorn.no

Peppes Pizza Gjøvik
22 22 55 55
www.peppes.no/gjovik

Gjøvik Campingsenter
97 07 48 95
www.gjovik.com

Ringerike Folkehøgskole /
Ringerike Sommerhotell
32 17 99 00
www.ringerike.fhs.no

Bjørnen AS
61 12 60 00
www.bjornen.no

Salt & Pepper Gjøvik
32 12 33 11
www.salt-pepper.no

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun
61 17 10 11 – se side 66
www.hovdetun.no

Ringerike Gjestegård
32 12 74 20 – se side 68
www.ringerike-gjestegaard.no

Brasserie Fengselet
32 12 39 70 – se side 30
www.brasseriefengselet.no

Torsætra
61 16 61 09 – se side 57
www.torsetra.no

Granavolden Gjæstgiveri
61 33 77 00 – se side 82
www.granavolden.no

Sanner Hotel
61 33 33 00 – se side 86
www.sanner-hotell.no

Café Pi
61 13 08 42 – se side 31
www.strandhotelgjovik.no

Totenvika Galleri og Kulturkafé
95 23 17 23 – se side 58
www.totenvikagalleriogkafe.no

Grand Hotel Hønefoss
32 12 27 22
www.grand.bu.no

Sillongen Toten Hotel AS
61 19 69 00 – se side 68
www.sillongen.no

Drengestua Kafé
90 57 74 55 – se side 32
www.mjosmuseet.no

Vertshuset V-E6
61 18 58 00
www.vertshusetv-e6.no

Honne Hotell og
Konferansesenter
97 50 81 00
www.honne.no

Skrivestua på Aurevoll
98 43 79 27 – se side 69
www.gjovik.com

Comfort Hotel Ringerike
32 17 16 20 – se side 64
www.nordicchoicehotels.no
Evjua Strandpark
95 81 33 85 – se side 65 (52)
www.evjua.no

Hotell Hadeland
61 33 02 25 – se side 83
www.hotell-hadeland.no

Spåtind Sport Hotel
61 11 95 06 – se side 69
www.spatind.no

Klækken Hotell
32 14 00 00 – se side 84
www.klaekken.no

Steffensrud
Rehabiliteringssenter
61 19 91 00
www.steffensrud.no

Kløverhotellet
61 10 82 50
www.kloverhotellet.no

Sundvolden Hotel
32 16 21 00
www.sundvolden.no

Krokvasslia Villmarkshytter
97 16 02 08
www.gjovik.com

Svane Apartments
91 70 20 07
www.svaneapartments.no

Lygna Camping AS
61 32 86 13
www.lygna.no/camp

Sveastranda Camping
61 18 15 29 – se side 70
www.sveastranda.no

Lygna Hyttegrender
950 70 819
www.lygna-hyttegrender.no

Søndre Tingelstad Gård
91 53 55 90
www.gjovik.com

Lygnasæter Hotell
61 32 86 13 – se side 85
www.lygna.no

Thorbjørnrud Hotell AS
61 31 71 00 – se side 86
www.thorbjornrudhotell.no

Restaurants

Egon Gjøvik
61 13 24 10
www.egon.no/restauranter/gjovik

Viken II, Evjua Strandpark

95 81 33 85 – se side 52 (65)
viken2.evjua.no

Eiktunet Kafé
91 10 15 81 – se side 46
www.mjosmuseet.no

Shopping		

Fahlstrøm Bar & Grill
61 18 06 00
www.fahlstrom-bar-grill.no

Autosenteret Brandbu
61 33 43 35
www.statoil.no

Gamletorvet Spiseri
61 17 04 44
www.gamletorvetspiseri.no

Brandbu og Omegn Handel
og Næring
90 60 09 08
www.brandbuportalen.
123hjemmeside.no

Gjøvik Kafé og Catering AS
61 17 78 45
www.gjovik.com
Lasse Liten Kjøkken & Bar
61 18 39 70 – se side 42
www.lasseliten.no
McDonald's Gjøvik
46 98 67 51 – se side 43
www.mcdonalds.no
Oldemors Karjol
61 31 02 01 – se side 48
www.oldemors-karjol.no

OVERSIKT ALLE MEDLEMMER

Lekeland 1
61 17 09 11
www.gjovik.lekeland1.no

SHOPPING

Byen Vår Gjøvik
90 76 11 96 – se side 31
www.gjovik.no
CC Gjøvik
61 13 04 10 – se bakside
www.ccgjovik.no
Cinderella
61 17 56 66 – se side 32
www.cinderella.no
Dåpstradisjon / Sysselgården
95 99 40 22 – se side 33
www.sysselgaarden.no
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Brusveen Gård
97 09 45 34 – se side 77
www.brusveengard.no

Mølla Selskapslokaler & Galleri
47 90 62 40 – se side 78
www.gjovik.com

Gjøvik Chokolade AS
61 13 28 70 – se side 35
www.gjoviksjokoladefabrikk.no

Askeladden Reiser og Transport
32 13 54 50 – se side 73
www.askeladden.net

Clarion Collection Hotel Gjøvik
61 14 00 00 – se side 63
www.choice.no/collection/
grandgjovik

Quality Hotel Strand Gjøvik
61 13 20 00 – se side 84 (67)
www.strandhotelgjovik.no

Gjøvik Glassverk
61 13 24 70 – se side 36
www.gjovikglass.no

Gjøvik Taxi ANS
4711 – se side 74
www.gjovik.com

Comfort Hotel Ringerike
32 17 16 20 – se side 64
www.nordicchoicehotels.no

Grinakervev
61 33 48 10 – se side 37
www.grinakervev.no

JVB Tur AS
61 36 59 00
www.jvb.no

Dåpstradisjon / Sysselgården
95 99 40 22 – se side 33
www.sysselgaarden.no

Hadeland Glassverk
61 31 64 00 – se side 40
www.hadeland-glassverk.no

Moelv Bil
91 61 89 19
www.moelvbil.no/utleie

Gjøvik Arbeidersamfund
90 51 69 31
www.gjovikarbeidersamfund.no

Hemlaga på Næs
90 64 64 63 – se side 41
www.hemlaga.no

Nettbuss Ringerike avd. Gjøvik
45 21 07 00 – se side 74
www.nettbuss.no

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun
61 17 10 11 – se side 66
www.hovdetun.no

Initiativ Skreia
95 78 15 62
www.gjovik.com

NSB Gjøvikbanen AS
81 50 08 88
www.nsb.no/gjovikbanen

Granavolden Gjæstgiveri
61 33 77 00 – se side 82
www.granavolden.no

Kuben Hønefoss
32 12 86 00
www.kubensenter.no

Oppland Arrangement/
Feriespesialisten
61 29 26 55 – se side 73
www.feriespesialisten.com

Honne Hotell og
Konferansesenter
97 50 81 00
www.honne.no

Påls Turbuss
95 03 22 32
www.paalsturbuss.no

Hotell Hadeland
61 33 02 25 – se side 83
www.hotell-hadeland.no

Toten Tur
92 23 04 82
www.totentur.no

Kastad Gård
99 55 41 42 – se side 78
www.gjovik.com

SELSKAPSLOKALER

Klækken Hotell
32 14 00 00 – se side 84
www.klaekken.no

Annexstad Gård
61 16 84 43
www.annexstad.wordpress.com

Konferansegården AS/
Helgaker Gård
90 89 21 44 – se side 83
www.helgaker-gard.no

Badeland Gjestegård
61 19 00 00 – se side 63
www.badeland-gjestegaard.no

Kulturstiftelsen Fengselet
32 12 45 01 – se side 30
www.fengselet.com

Bjørnen AS
61 12 60 00
www.bjornen.no

Låven på Braskerud
91 77 41 62
www.gjovik.com

Braastad Gård Roa
95 76 71 18
www.braastadgaard.no

Lygnasæter Hotell
61 32 86 13 – se side 85
www.lygna.no

Mohair-Ull
90 50 50 02
www.mohairull.com
Prydkunst AS
61 17 33 35 – se side 50
www.prydkunst.no
Ringerike Næringsforening
32 17 17 20
www.rnf.no
Smakfullt Fisk og
Delikatesser AS
61 13 22 77
www.smakfullt.as
Sogstad Gårdsbutikk
95 28 01 10
www.sogstad.com
Statoil Mjøsstranda
61 18 30 20
www.statoil.no
Villfisken
32 13 67 55 – se side 59
www.villfisken.no

Transport

Banquet Facilities

Rambekk Gård Selskapslokale
61 17 14 92
www.rambekkgard.no
Ringerike Gjestegård
32 12 74 20 – se side 68
www.ringerike-gjestegaard.no
Sanner Hotel
61 33 33 00 – se side 86
www.sanner-hotell.no
Sillongen Toten Hotel AS
61 19 69 00 – se side 68
www.sillongen.no
Sigstad Gård
90 23 92 50
www.sigstadgaard.no
Spåtind Sport Hotel
61 11 95 06 – se side 69
www.spatind.no
Stensveen Ressurssenter
91 12 74 54
www.stensveen.no
Stokke Nedre
93 86 30 59
www.stokkenedre.no
Synnfjellporten AS
90 28 06 81
www.synnfjellporten.no
Sundvolden Hotel
32 16 21 00
www.sundvolden.no
Thorbjørnrud Hotell AS
61 31 71 00 – se side 86
www.thorbjornrudhotell.no

FISKEMEDLEMMER

Fishing members

Bellevue
Hans Petter Storskogen

+41 79 69 39 872

storskogen@gmail.com

Eidsvik Hytteutleie – Ingvald Eid
90 60 09 08
eid@online.no
Evjua Strandpark
95 81 33 85
idyll@evjua.no

Oset – Roger Børresen
90 16 69 53
rborrese@bbnett.no
Selmerhytta – Lene Selmer
99 53 08 10
leneselmer@me.com
Stokke Nedre – Mina Fagerli
93 86 30 59
post@stokkenedre.no
Strandli – Christian Hedløv Engh
97 09 73 50
christian.hedlov.engh@
innovasjonnorge.no

Fjordtitt – Anne Beate Odland
91 16 16 30
anne.beate_odland@getmail.no

Sveastranda Camping
61 18 15 29
resepsjon@sveastranda.no

Fredsvold – Bram Janssens
41 31 68 50
bram.janssens@netcom.no

Søndre Land JFF, hytta Kula
/Båtutleie Trevatna
90 98 12 73
roheimda@online.no

GoFishing, fiskeguide
Terje Spjelkavik
45 80 90 15
post@gofishing.no
Haakenstadhytta Grymyr
Ragnhild Haakenstad
91 75 29 92/48 12 46 27
ivar@haakenstad.org

Lyngstrand Camping
99 57 78 75
runeselj@online.no

Toten Hotel Sillongen
61 19 69 00
toten.hotel@sillongen.no
Utvika Camping

93 24 62 30

post@utvika.no

Vestland Båt- og Kanoutleie
91 85 66 31
per@vestland-kanoutleie.no

Mjøsro – Svein Øversveen
91 56 50 46
soversveen50@gmail.com

Ønsker du å bli medlem?
Ta kontakt med oss i dag!
Se våre websider under «Bransje» for mer informasjon.

Heidi Gran

Mette Stenersen

Markedssjef
hg@gjovik.com

Markedskoordinator
mette@visithr.no
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OVERSIKT ALLE MEDLEMMER

TRANSPORT OG
TUROPERATØRER

Gamletorvet Rens
& Skjorteservice
97 00 18 15
www.gjovik.com

