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Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder 
skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. 

Ta en tur innom, og opplev konsepter du ikke fi nner andre steder!
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www.gjovik.com | www.visithr.no
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Åpningstider
Mandag–fredag: 08.30–16.00 

Utvidet i sommersesongen 22. juni–21. august
Mandag–fredag: 08.30–18.00 / Lørdag: 10.00–16.00

REGION- OG BYKART PÅ MIDTSIDENE 
Region and city maps on the centre pages

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

 Velkommen til destinasjonen rett nord for 
Oslo med landskap som preges av våre store 
innsjøer Mjøsa, Randsfjorden og Tyrifjorden. 
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike byr  
på utallige opplevelser. Enten du kommer som 
feriegjest, konferansegjest eller rett og slett  
skal «feriere» i nærområdet og med det bli  
en enda stoltere lokal ambassadør.

Verdens eldste rutegående hjuldamper,  
Skibladner går fortsatt i rute- og chartertrafikk  
på Mjøsa. Hadeland Glassverk med sin 253 år 
gamle historie er Norges eldste håndverks bedrift, 
og en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. 
VG besøkte glassverket og ga terningkast seks. 
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. 
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. 
Kulturlivet blomstrer her på innlandet og  
i tillegg til flere hundre arrangementer gjennom 
året kan du ta del i Norges to største sommer-
show, nemlig Hønefossrevyen og Urbane 
Totninger. 
Velkommen skal dere være om dere  
blir her en dag, en uke eller resten av livet.

Gjøvik Kommune 
+47 61 18 95 00

Søndre Land Kommune
+47 61 12 64 00

Nordre Land Kommune
+47 61 11 60 00

Vestre Toten Kommune
+47 61 15 33 00

Østre Toten Kommune
+47 61 14 15 00

Jevnaker Kommune
+47 61 31 57 00

Lunner Kommune
+47 61 32 40 00

Gran Kommune
+47 61 33 84 00

Ringerike Kommune
+47 32 11 74 00

Hole Kommune
+47 32 16 11 00
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 ENJOY OUR NATURE
Fjorda is a wonderful area of wilderness. It has 
beautiful lakes with lots of fish, and is ideal for 
camping and canoeing. More excitement is offered by 
the companies Tett på Naturen and Over Skog og 
Heiberg, with whom you can go dog sledging. A more 
exotic adventure can be experienced with ”Viddas 
Datter” she will take you on a tour with her reindeers. 
The Pilgrim Road goes through our region on its way 
from Oslo to Trondheim, and offers silence and time 
for reflection. On our many freshwater lakes you can 

take a boat ride. Mjøsa is Norway’s largest lake,  
and on its old steamboat Skibladner you can have  
a unique experience. On the Randsfjord the boat  
King Haud cruises, while the Queen Tyra shows  
you the sights on Tyrifjorden.
In the winter we have lots of slopes for cross-country 
skiing, and the facilities for indoors workout are 
multiple. See more on our websites www.gjovik.com 
and www.visithr.no

I samspill  
med naturen

www.gjovik.com | www.visithr.no

 Fjorda er et av Norges største frilufts-
eldoradoer for deg som setter pris på uberørt 
natur, vakre fiskevann og den gode stemningen 
du finner rundt leirbålet. Om du søker mer 
spenning kan vi friste med både hundekjøring 
hos «Tett på Naturen» og i campen til «Over 
Skog og Heiberg». Om du foretrekker en mer 
eksotisk opplevelse, bli med «Viddas datter» på 
en tur på sleden – hvor reinsdyrene leder an!  
Ro i sjelen finner du garantert om du pakker 
sekken, finner turskoene og lar tankene fly  
mens Pilegrims leden fører deg mot Nidaros. 
Våre mange innsjøer kan også gi deg en litt 
annerledes naturopplevelse, nemlig om bord  
på båt! Det vakre kulturlandskapet rundt våre 
innsjøer kan du på behagelig vis beskue som 
passasjer på DS Skibladner på Mjøsa, Kong Haud 
på Randsfjorden og Dronning Tyra på Steins-
fjorden og Tyrifjorden. I tillegg til den vakre 
utsikten er turene i seg selv en opplevelse. 
Flotte skiturer og milevis med løyper finner  
du her, det er nok å velge i – om du tar den  
lange eller korte turen. 

Vi kan tilby svært gode trenings muligheter 
gjennom hele året. Har dere behov for å finslipe 
teknikken, finne formen eller gjøre de siste 
forberedelsene foran en lang sesong  
– ta kontakt med oss da vel!
I tillegg til naturens egne muligheter, finner du 
her en oversikt over våre flotte treningsanlegg:
Rulleski: Karidalen (Østre Toten), Øverby (Gjøvik)
Skiskyting: Karidalen (Østre Toten), Lygna (Gran)
Langrenn: Karidalen (Østre Toten), Lygna (Gran), 
Ringkollen (Ringerike), Spåtind Sport Hotel 
(Nordre Land), Vind (Gjøvik), Øverby (Gjøvik)
Ishockey: Gjøvik Olympiske Fjellhall,  
Schjongshallen (Hønefoss)
Skihopp: Lønnebergbakken (Raufoss),  
Ringkollen (Ringerike)
Skøyter: Jevnaker Stadion, Gjøvik Stadion
Alpint: Hovdebakken (Gjøvik), Ringkollen 
(Ringerike), Spåtind Sport Hotel (Nordre Land)

#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

DEL DINE NATURBILDER
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FLOTTE MULIGHETER  
FOR TRENINGSSAMLINGER

/Gjovikregionen /Hadeland /OpplevringerikeFØLG OSS PÅ FACEBOOK
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#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

Vil du vite en  
hemmelighet?

I VÅR REGION FINNER DU MASSEVIS  
AV TILBUD TIL BARNEFAMILIEN! 

www.gjovik.com | www.visithr.no

 Hos oss kan du sykle på dresin på Valdresbanen, løfte en bil på  
Vitensenteret, blåse ditt eget glass på Hadeland Glassverk eller gå på 
spennende flaggermus-safari på Bergverksmuseet! Sjokoladefabrikken på 
Gjøvik frister alltid med noe godt, og om du trenger å bevege deg litt etterpå 
– bli med på rolle spill på jernaldervis på Veien Kulturminnepark Hringariki.  
Om du vil drømme deg tilbake til gamle helter, legg turen om Dukkemuseet  
på Kapp eller til Tegne serie museet på Brandbu. Er du glad i å bade; hopp  
i bølgebassenget eller bli med sklien ned på Totenbadet! Hos oss kan du 
både bowle, leke på lekeland, se film, klatre eller oppleve morsomme 
sommershow for barn. Rockefroskene på Gladtvedt brygge i Hønefoss 
anbefales, vi tviler på at du klarer å la være å la rockefoten gå!
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DEL DINE SKATTER

 TELL YOU A SECRET?

In our region we offer a variety of activities that are 
suitable for families with children. On the railway to 
Valdres you can travel by draisine, on the science 
centre in Gjøvik you can lift a car, you can blow your 
own glass at Hadeland Glassworks in Jevnaker, and 
you can experience a bat-safari in the Mine Museum at 
Grua. Gjøvik can tempt you with it’s chocolate factory, 
and after a visit here maybe you will need some 
exercise? Why not take part in a Iron Age role-play in 
the at Hringariki Cultural Heritage Park? Or you can 

relive memories from your childhood and share  
them with your own kids at The Doll Museum at  
Kapp or at the Cartoon Museum in Brandbu. If you  
like swimming and playing in the water, visit the 
waterworld Totenbadet in Raufoss. We also have 
bowling, a play world for children, cinemas, climbing 
park and shows for children. We recommend the 
Rocking Frogs at Gladtvedt pier in Hønefoss.  
You will not be able to sit still!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
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#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

 Er du kunstinteressert? Hos oss kan du oppleve kunst, historie og 
arkitektur i det nydelige kulturlandskapet. Fikk du ikke med deg den store 
Peder Balke utstillingen på Natiional Gallery i London? På Peder Balke- 
senteret på Østre Toten kan du oppleve vakre veggmalerier av kunstneren 
selv, men også en unik skulptur i form av Sverre Wullers «Allium» (se film  
side 47). Kistefos-museet på Jevnaker tilbyr en spennende historie i form  
av sine skulpturer i Nordens største skulpturpark. Hadeland Glassverk og 
Gjøvik Glassverk tilbyr kunsthåndverk som i dag er sjelden vare, og som  
i tillegg til glass produktene innbyr til en særdeles god atmosfære. 
Hotellene våre tilbyr mer enn deilig mat og myke senger. Flere innehar 
kunstskatter og gallerier som holder svært høy kvalitet og standard. Blant 
annet Sundvolden Hotell med Galleri Sundvolden, Sanner Hotell, Hotell 
Hadeland og Thorbjørnrud Hotell. Regionens historie strekker seg langt 
tilbake i tid, noe mange av våre kirkebygg forteller. Ta deg en tur på 
Granavollen og opplev middelalderarkitektur i Søsterkirkene, Steinhuset, 
Gamle Tingelstad kirke og Nye Tingelstad kirke.

Kunst, kultur  
og historie 

 – FRA GAMLE DAGER TIL MODERNE TIDER
www.gjovik.com | www.visithr.no

fo
to

: I
ng

va
ld

 E
id

 

 ART, CULTURE AND HISTORY – FROM THE OLD DAYS TO MODERN TIMES 

Are you interested in art? In our beautiful cultural 
landscape you can experience a variety of art forms. 
The Peder Balke Center in Østre Toten municipality 
presents the artist Peder Balke’s famous paintings in 
their original home, as well as the unique sculpture 
“Allium” by Sverre Wuller (see movie on page 47).  
The Kistefos Museum in Jevnaker municipality has an 
interesting history, as it is an old tree grinding factory 
and also an art museum with its very own sculpture 
park, the largest in the Nordic countries in fact. We 
also have two glassworks, Hadeland Glassverk in 
Jevnaker municipality and Gjøvik Glassverk in Gjøvik. 

Both facilities offer a variety of activities. Our hotels 
have of course soft beds and delicious food, but in 
addition, many of them have fantastic specialities. 
Sundvollen Hotell has its very own gallery, while 
Sanner Hotell, Hotell Hadeland and Thorbjørnrud 
Hotell also has impressive collections of unique art 
works. Our history is long and interesting, as our many 
churches is an illustration of. Visit the middle age 
buildings at Granavollen: the famous Sister Churches 
and the Stone House, and within walking distance the 
Old and the New Tingelstad Churches.

DEL DINE KULTUROPPLEVELSER!

/Gjovikregionen /Hadeland /OpplevringerikeFØLG OSS PÅ FACEBOOK
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#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

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.

OVERNATTING MED BÅTUTLEIE | LAKESIDE ACCOMMODATION WITH BOAT HIRE
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 TRY YOUR LUCK AT FISHING
Our region boasts some of the best fishing opportuni-
ties 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 jig 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

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

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

Sveastranda Camping 
+47 61 18 15 29 
post@stokkenedre.no

Hekshusstranda Camping 
+47 91 59 43 69 
maylissroen@hotmail.com

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

FJORDA
Fjorda, kanoutleie  
+47 91 85 66 31 / 90 10 10 71 
per@vestland-kanoutleie.no

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

Hovlund 
+47 95 41 73 06 
granlund@bbnett.no

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

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

RANDSFJORDEN
Sløvika Camping 
+47 91 35 42 73 
post@slovikacamping.no

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

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

TYRIFJORDEN
Onsakervika Camping 
+47 97 57 71 87 
post@onsakervika.com

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

Rørvik Camping 
+47 32 15 95 45 
marianne@rorvikcamping.no

DEL FANGSTEN MED OSS!

/Gjovikregionen /Hadeland /OpplevringerikeFØLG OSS PÅ FACEBOOK

OPPLEV Å FÅ STORFISKEN 
PÅ KROKEN DU OGSÅ!

For mer informasjon om www.gjovik.com | www.visithr.no

FISKEGUIDE
GoFishing

+47 45 80 90 15 
post@gofishing.no

11GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE | www.gjovik.com | www.visithr.no10 FISKELYKKE | TRY YOUR LUCK AT FISHING 



#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

TOPP 10 Sykkelturer

TOTENRUNDEN
Gjøvik – Kapp – Lena – Reinsvoll  
– Raufoss – Gjøvik, 50 km
Denne fine runden passer for de fleste. Hele 
runden er på 5 mil og er delvis på sykkelveier 
og delvis på moderat trafikkert veg. 

GJØVIK PANORAMA TUR
Gjøvik – Øverby – Knapphaugen  
– Bergstoppen – Bråstad – Gjøvik,  
ca 1,5 timer
Dette er en tur som passer for de som liker 
kupert terreng. Turen går både på grus- og 
asfaltveier.

SKUMSJØEN RUNDT
Osbakken – Skumlivegen – Sveum  
– Veset – Skonhovdvegen – Osbakken, 
ca 20 km
En fin runde i variert og kupert skogsterreng. 
Stort sett på grusveger. 

DOKKFLØY RUNDT
Spåtind Sport Hotel – Oppsjøn  
– Holsbru – Kittilbu – Synnfjellvegen  
– Spåtind Sport Hotel, ca 35 km
Idyllisk og fin sykkeltur i et trivelig hytte og 
seterområde. Grusveger og kupert terreng. 

STEINSFJORDEN RUNDT
Sundvolden – Vik – Steinsåsen  
– Steinsletta – Åsa – Sundvolden
Denne vakre turen går for det meste på 
grusveger og tar ca. 1,5 timer.

LANDSBYEN SØR 
Dokka Stasjon – Jevnakerveien  
– Kolbjørnshusbrua – Sandmovegen  
– Dokka Stasjon, 7,5 km
Denne lette turen passer for alle.  
Muligheter for koselige badestopp  
undervegs.

SYKKELTUR PÅ SKINNER
Dresinsykling på Gamle Valdresbanen
Passer for alle. Enkelt- og tandemdresiner.  
Kan leies på gamle Dokka Stasjon.

KONGEVEGEN OVER  
VAKRE HADELAND
Granavollen – Søsterkirkene  
– Tingelstad Kirke – Brandbu
Flott kulturlandskap og et hav av muligheter. 
Lite trafikkerte grus- og asfaltveier.

RUNDTUR I SØRENDEN AV  
RANDSFJORDEN INKLUDERT FERJE
Jevnaker – Brandbu – Horn  
– Tangen med ferje – Jevnaker, ca 80 km
Du sykler gjennom koselige småsteder  
og gamle gardsmiljøer og hele ruta har du 
nydelig utsikt over Randsfjorden.

SUNDVOLDEN – KLÆKKEN
Sundvolden – Vik – Bønsnes Kirke  
– Røysenhalvøya – Helgelandsmoen  
– Ringerikes Museum – Klækken, ca 30 km
Idyllisk sykkeltur med muligheter for flere 
kulturstopp og badepauser. Turen går på 
sykkelsti, grus og asfalt.
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DEL DINE SYKKELOPPLEVELSER

OPPLEV KULTURLANDSKAPET 
FRA SYKKELSETET

For mer informasjon om hver tur og flere turforslag se  
www.gjovik.com | www.visithr.no

Visste du at Turistkontoret på  
Gjøvik leier ut sykler, sparkesykler  

og skateboard?

ENJOY OUTDOOR ADVENTURES  
SUCH AS BICYCLING? 

Take a trip with us – visit our  
websites for more information  
www.gjovik.com / www.visithr.no

13GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE | www.gjovik.com | www.visithr.no12 TOPP 10 SYKKELTURER I GJØVIKREGIONEN, HADELAND OG RINGERIKE



#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

TOPP 10 Fotturer

foto: Ringerike Utvikling
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BRYNSTADBERGET 
Fra Biri idrettsplass og til topps på Brynstad-
berget – og ned igjen. 7,5 kilometers flott tur 
med nydelig utsikt over Mjøsa og Ringsaker.  
www.godtur.no

ODNESBERGET
Nok et vakkert skue fra toppen med utsikt  
over Randsfjorden og kulturlandskapet i bygdene 
rundt. 4,8 km. www.ut.no

FOLKESTIEN I GJØVIK
Øverby og Eiktunet byr på merkede skogsstier  
i ulike lengder på 3, 5 eller 7 km, et turområde 
som passer for alle. Her er det også er mulig å 
besøke Fogdehytta som kan åpnes med 
DNT-nøkkel.Velger du den lengste løypa over 
Bergstoppen får du fantastisk utsikt utover 
Mjøsa og Gjøvik. www.ut.no

LAUHØGDA 
Denne vakre turen går til Vestre Totens høyeste 
topp og er ca 2,4 km. På en klar dag kan du se 
Jotunheimen, Synnfjellet, Skeikampen, 
Hemsedalsfjella og Nordmarka. www.ut.no

SØLVSBERGET
Ta med deg familie og venner og gå på topptur 
til Sølvsberget, en markert topp i det ellers 
småkuperte terrenget mellom Gran og 
Tingelstad på Hadeland! En flott utflukt for alle 
som orker å gå i motbakker, ca 493 m.o.h. Det 
stiger jevnt, men stien opp er ikke veldig bratt. 
Ca 3 km. www.ut.no 

BRANDBUKAMPEN
Brandbukampen eller «Brandberget» er nok den 
toppen på Hadeland som gir best utsyn over 
bygdene i og rundt Viggadalen på Hadeland. 
Brandbukampen er en vulkanrest fra permtida 
og strekker seg 522moh. Ca 5 km. www.ut.no

PILEGRIMSLEDEN
De nordiske pilegrimsleder (St. Olavsvegen  
til Trondheim), består av et rutenett på 500 mil, 
hvorav vel 200 mil er i Norge. Gudbrandsdals-
leden/den vestre leden går gjennom vår region 
og her kan du gå både korte og lange turer i det 
vakre kulturlandskapet. Ta gjerne en overnatting 
på veien om du velger en lengre rute.  
www.pilegrimsleden.no

KJERRATSTIEN 
Denne 18 km lange stien tar deg med på en 
kulturhistorisk vandring fra Åsa til Jonsetangen, 
med 36 informasjonstavler om Kjerraten 
underveis. Terrenget er til tider både kupert og 
bratt, så husk gode tursko og sekk – og pass deg 
så ikke Vambutrollet ser deg! www.kjerraten.no

RINGKOLLEN
Dette herlige området er populært både 
sommer som vinter og er et flott utgangpunkt 
for mange fine fotturer inn i Nordmarka og ellers 
i nærområdet. Her finner du også fine småvann 
med bade-og fiskeplasser. www.fossenfriluft.no

DEN NORSKE TURISTFORENING
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges 
største friluftslivsorganisasjon med over 
250.000 medlemmer. Organisasjonen består av 
57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag, 
herunder Barnas Turlag, DNT Ung, Fjellsport og 
Senior. DNT arbeider for å fremme et enkelt, 
aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for  
å bevare natur og kulturverdier og er en flott 
kilde til gode friluftstilbud i vår region – så  
fremt som på nasjonalt plan. 
www.ut.no 
www.turistforeningen.no/gjovik 
www.turistforeningen.no/hadeland 
www.ringtf.no

DEL DINE TURBILDER

”
Ut på tur, aldri sur

Kle deg godt, og vær litt lu
r

Sommer, høst, vinter, vår

Vi skal trim
me legger og lår

Alle er glade, for vi skal ut på tur!

For mer informasjon om hver tur og flere turforslag se  
www.gjovik.com | www.visithr.no

ENJOY HIKING?

Visit our websites for more information  
www.gjovik.com | www.visithr.no
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#opplevgjøvik #opplevtoten #opplevland

# opplevringerike #opplevhadeland

RINGKOLLEN 
Et meget populært hytte-og friluftsområde som 
ligger i Ringerike kommune. Ringkollen er et 
flott utgangspunkt for skiturer inn i Nordmarka, 
her finner du også et hoppanlegg (k10, 15, 25 
og 40), samt et lite alpinanlegg som egner seg 
godt til snowboard og slalom. Svært snøsikkert 
vinterstid og en tur innom Ringkollstua anbefales 
når du trenger en pust i bakken.  
www.ringerike.no

VIKERFJELL 
Vikerfjell er et vilt og vakkert fjell bare 1,5 time 
fra Oslo. I underkant av 10 mil fra Oslo og med 
sine topper opp til 1127 meter er dette så 
nærme høyfjellet du kommer på Østlandet. Her 
finner du over 70 km med løyper, oppkjørt av 
Vikerfjell Skiløyper. www.vikerfjellski.no

ØSTÅSEN SKILØYPER 
Øståsen Skiløyper tilbyr i dag 160 km preparerte 
løyper på kryss og tvers, fra nord til sør på 
Hadelandsåsen og er et godt og unikt samarbeid 
mellom 8 lag og foreninger herfra. Snøsikre 
forhold og et stort løypenett gjør turmulighe-
tene uendelige for deg som trives ute. 
www.hadeland-ski.no

LYGNA 
Med sin internasjonale standard, sertifisering  
av Norges Skiforening og sin snøsikre 
beliggenhet, kan Lygna Skisenter friste med 
romslig arena og løyper som tilfredsstiller krav 
til konkurranser i både langrenn og skiskyting. 
Lysløype, tidtakerbu, rennkontor med kiosk og 
garderobe – samt et flott barneskileikanlegg 
som er belyst. I lavvoen finner du både vedovn 
og reinskinn. www.lygna-skisenter.no

KARIDALEN 
I billedskjønne Østre Toten kommune ligger 
dette flotte anlegget som et herlig utgangs-
punkt for deg som trener, langrenn eller 
skiskyting. 
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em DEL DITT VINTERBILDE

VELKOMMEN TIL  
VINTERLANDET MELLOM  
JOTUNHEIMEN OG OSLO!
SKATEBOARDING, SKIING  
DOWNHILL OR CROSS CONTRY? 

For more information, visit our websites for more 
information www.gjovik.com | www.visithr.no

For mer informasjon om hver tur og flere turforslag se  
www.gjovik.com | www.visithr.no

TOPP 10 Skidestinasjoner

VIND IL 
På Gjøvik finner vi Vind Idrettslag, som i 2009 
arrangerte NM på ski med stor suksess. Flott 
stadionområde og et nydelig løypenett for alle  
– enten du foretrekker en rolig søndagstur  
eller en lang treningstur til Raufoss, Lena eller  
enda lenger. Med fullt lysløypenett kan du  
også ta turen på kveldstid. www.vindil.no

ØVERBY 
På toppen av Gjøvik finner du Øverby, som er et 
flott utgangspunkt med fine løyper inn til både 
Skihytta, Blivgodt, Vardalsåsen, Snertingdalen, 
Landåsbygda, Raufoss og Biri – for å nevne noe. 
Kuperte og fine skiløyper og varierte lengder på 
løypene gjør Øverby til en naturlig start for de 
fleste. www.skiforeningen.no/marka

SPÅTIND 
Alpinsenteret ved hotellet passer svært godt 
for familier og de som ønsker å lære seg det 
grunnleggende innenfor slalåm, snowboard 
eller telemark. Her finner du både skiutleie og 
skiskole, samt mer enn 300 km profesjonelt 
preparerte langrennsløyper i variert og vakkert 
terreng, med Spåtindtoppen som høyeste  
punkt på 1414 m.o.h. www.spatind.no

GJØVIK – OSLO 
For super-mosjonisten kan regionen friste  
med skiløyper helt fra Gjøvik til Oslo! Totalt 
strekker løypa seg over 143 km om du velger  
å gå hele veien til Kjelsås. Veien går da fra Gjøvik 
til Lygna via Grua – her er det også mulig å ta 
toget siste etappen inn. Interessert? Les mer på: 
www.skiforeningen.no/marka

SKIFORENINGEN 
Sannsynligvis verdens beste oppslagsverk  
for skiturer med løypenett, lengdebeskrivelse, 
type tur, gradering med kart, bilder og ad komst -
informa sjon finner du på Skiforeningens nett sider 
–under markabasen. Her finner du hele vår region 
og mere til – vi ønsker deg en riktig fin tur med 
god glid! www.skiforeningen.no/marka
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 Vi er stolte av å presentere en region som blomstrer av både kultur- og 
idretts arrangementer! Visste du at Norges største sommerrevy (Hønefossrevyen) 
og Norges største sommershow (Urbane Totninger) arrangeres hos oss, i tillegg til  
et hav av andre kulturtilbud? Bli med på den forrykende avslutningsetappen på 
sykkelrittet Tour of Norway på flystripen på Eggemoen da vel! Er du glad i akevitt 
kan vi friste med den store Akevittfestivalen på Gjøvik i oktober. Her blir helgen 
fyllt med foredrag, akevittsti, konserter og matopplevelser knyttet opp til tema 
akevitt. Velkommen til sterke smaksopplevelser. Gratiskonserter med både kjente 
navn og spennende nye artister får du gjennom hele sommeren både på Gjøvik 
Gård og på Peder Balke-senteret. Opera kan du oppleve på Ringelien Gård  
i Søndre Land. 
På aktivitets kalenderen vår ser du et lite utdrag av hva som skjer gjennom  
året – resten kan du finne på våre nettsider www.gjovik.com og www.visithr.no
Den gode opplevelsen får du hos og med oss – vi deler den gjerne!

NORGES STØRSTE  
kulturregion?

Følg med på arrangementskalenderen på  
www.gjovik.com | www.visithr.no

every year in October. The program includes  
speeches, quiz, concerts, culinary experiences  
and a competition between great chefs. 
All summer we offer free concerts by both well- 
known and new artists. These take place at Gjøvik 
Gård in the centre of the city and at Peder Balke 
senter in Østre Toten municipality. At Ringelien Gård 
in Søndre Land municipality you can enjoy opera. 

 THE LARGEST CULTURE REGION IN NORWAY?

We are proud to present a region where cultural  
events and sports are in abundance. Did you know that 
we every summer present Norway’s largest summer 
revue (Hønefossrevyen) and the largest summer show 
(Urbane Totninger), in addition to a bounty of other 
varied cultural experiences? Take part in the exciting 
finish of the Tour of Norway at the Eggemoen Airport! 
If you like Aquavit, we strongly recommend a visit at 
the great Aquavit Festival in Gjøvik that takes place 

/Gjovikregionen /Hadeland /OpplevringerikeFØLG OSS PÅ FACEBOOKfo
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Å KJEDE SEG

We would love to share our great adventures with you! www.gjovik.com | www.visithr.no
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Aktivitetskalender
JANUAR

Mush, Synnfjell
NM Fatbike, Lygna

NM Vinter Triathlon, Lygna
Norgescup Langrenn, Lygna

FEBRUAR
Vinterfestivalen 2015, Hadeland Glassverk

NM Skiskyting fellesstart for Junior, Karidalen
Kristin Asbjørnsen og TOBB, Gjøvik Olympiske Fjellhall

Øystein Sunde, Østre Toten Kulturhus
Landsbykonferansen, Nordre Land

Landsbymarked, Nordre Land
Madshusfestivalen, Gjøvik

MAI
Hadeland Grand Prix, Ringerike Sykkelklubb
Ringerike Grand Prix, Ringeriks Sykkelklubb

Sommerutstilling, Hadeland Glassverk
Mårrastund ved Mjøsa, Peder Balke-senteret 

Hønefossrevyen, Hønefoss
Tour of Norway, Hønefoss

Opera i Møkkjelleren Ringelien Gård, Søndre Land
Kistefos-Museet sesongåpner, Jevnaker

Urbane Totninger, Kapp 

JUNI
Knøttefestivalen, Hønefoss

Rockefroskene, Hønefoss
Mjøskonferansen, Gjøvik

Mjøsfestivalen, Gjøvik
Hakkebakkeskogen, Gjøvik

TT, Gjøvik
2830 – en sommerfestival  

ved Skoledammen, Vestre Toten 
NM sykkel gateritt, Gjøvik
Hagefestival, Nordre Land

Toner fra Tunet, Gjøvik
Tid for Tømmer, Søndre Land

Hønefossrevyen, Hønefoss 
Urbane Totninger, Kapp

JULI
Husoddenkonsert, Søndre Land
Totenslagere, Gjøvik
Sommerslagere, Gjøvik
Jailhouse Rock, Hønefoss
Toner fra Tunet, Gjøvik

AUGUST
Ronja Røverdatter Røvermusikal, Gjøvik
Landsbyfest, Nordre Land
Ringeriksmaraton, Ringerike
Sommerslagere, Gjøvik
Ringerike Petit Prix, Ringerike Sykkelklubb 
Friluftsliv for alle, Vestre Toten

SEPTEMBER
Gjøvik-Marken, Gjøvik
Bygdedager, Nordre Land
Potetfestivalen, Gran

OKTOBER
Norsk Akevittfestival, Gjøvik
Ringerikskonferansen, Hønefoss
Hytteplanmila, Hole
Konsertvikua, Østre Toten

NOVEMBER
O jul med din glede, Hønefoss
Hadelandskonferansen, Gran 

DESEMBER 
O jul med din glede, Hønefoss
Julekonserter, show og markeder

Hønefossrevyen; landets største sommerrevy! 
Vi setter opp ny revy hver sommer  
og spiller rundt 50 forestillinger for totalt  
ca 17 000 publikummere. Revyteltet er til- 
knyttet Comfort Hotel Ringerike midt i byen 
i gangavstand til alle byens restauranter.

Spilles mai/juni/juli 2015 
Passer for voksne i alle aldere og ungdom

Rockefroskene; Storstilt utendørs barnefore- 
stilling på Glatved Brygge midt i Hønefoss by. 
Dette er en spennende, musikalsk og humo- 
ristisk historie om rockefroskene som drømmer 
om å bli rockestjerner. Hvert år møter de nye 
utfordringer på veien mot stjernedrømmen.

Spilles i juni 2015. 
Passer for barn i alderen 3-10 år

Jailhouse Rock; Forrykende rockeshow i  
Hønefoss som spilles hver sommer i det  
gamle fengselet midt i byen. 4 artister og 
6-mannsorkester sørger for topp underhold-
ning med kjente rockelåter iblandet humor. 

Spilles juli/august 2015
Passer for voksne i alle aldere og ungdom

Arrangementer AS presenterer:

i H
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1 time fra
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o

Humor &
 sh

ow

Kjøp billetter til 
alle våre show 

på www.ringbillett.no
FØLG MED PÅ  

ARRANGEMENTS- 
KALENDEREN 
www.gjovik.com 

www.visithr.no

fo
to

: P
er

-E
rik

 B
jø

rn
ba

ck
, F

ot
og

ra
fe

ne
 B

ec
kB

ac
k

a
n
n
o
n
se

2120 GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE | www.gjovik.com | www.visithr.no NORGES STØRSTE KULTURREGION? | THE LARGEST CULTURE REGION IN NORWAY?



Fullt program og billetter: akevittfestivalen.no

FESTMIDDAGER

KOKKEKAMP

INNLANDETS STØRSTE
MATMARKED

AKEVITTSTI  &  
AKEVITTOG

SMAKSTELT
ØL OG AKEVITT

FESTIVALTELT

OVERNATTING?
Du kan booke overnatting på Quality Hotel Strand som er samarbeids-

hotellet til festivalen. Ta kontakt på tlf: 61 13 20 00 eller 
e-post: q.strand@choice.no.

8–10 
oktober Gjøvik 2015

MED NORGES BESTE ARTISTER

Du kan booke overnatting på Quality Hotel Strand som er  
samarbeidshotellet til festivalen. Ta kontakt på tlf: 61 13 20 00 eller 

e-post: q.strand@choice.no

G
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V
IK
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Å
R
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GJØVIK GÅRD

GJØVIK GÅRD

Showet spilles  hver torsdag, Premiere 24. juli

EN FORRYKENDE 

Store musikalske opplevelser

fredag og lørdag ut august

WWW.SOMMERSLAGERE.NO

SLAGERPARADE

«Beat for Beat»-pianisten TROND NAGELL-DAHL  
har med seg på scenen et stjernelag bestående av noen  

av landets ypperste vokalister: KNUT ANDERS SØRUM, 
LEIF ANDERS WENTZEL OG INGVILD NAGELL-DAHL  

– og selvsagt med et av Norges beste 9-mannsterke  
orkester i ryggen. 

Årets show er nyskrevet, men vi kan garantere  
et gjenhør med sanger du har danset,  

ledd eller vært forelsket til.

/gjovikteater 

OPPLEV SOMMERENS  

BESTE RØVERMUSIKAL  

I VARDALSKOGEN

RøverMystikk

12.– 15. AUGUst
FORESTILLING HVER DAG KL 17.00 Billettsalg på gjovikkultursenter.no

Gjøvik Teater hadde stor suksess med denne forestillingen i 2013, og i august får du på ny mulighet til  
å treffe Ronja og Birk, røvere og fut. Og i skogen lever både ulver, villvetter, grådverger og rumpe nisser. 
Forestillingen starter på Mjøsstranda i buss som frakter publikum fra Gjøvik og inn i skogen.

KUN FORHÅNDSSALG!

RØveRDATTERRONJA 
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FOSSEN FRILUFT

GPS: 60.1665, 10.388083

Ringkollveien, N-3514 Hønefoss +47 22 22 80 70 info@fossenfriluft.no www.fossenfriluft.no

 Vi i Fossen Friluft har spesialisert oss på 
friluftlivsaktiviteter og skreddersyr opplegg 
som passer for bedrifter og privatpersoner. 
Fossen Friluft tilbyr ulike typer turer, utfl ukter 
og kurs. Vi har også aktiviteter for mennesker med 
spesielle-behov. Vi tilbyr lokaler og mat til enhver 
anledning kurs, konferanser, bryllup, konfi rmasjon, 
julebord etc. Fossen Friluft holder til i idylliske om-
givelser på Ringkollen.
Ta kontakt for en naturlig og fullstendig opplevelse.

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

 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.

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

 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 fi rmaer.

ÅPENT ALLE DAGER

AKTIVITET/FAMILIE

HEST 

GOLF

LANGRENN

TRANSPORT

LØPE/TURMULIGHETER

SVØMMEHALL (INNE)

BADEPLASS (UTE)

UNDERHOLDNING 

RESTAURANT/SPISESTED

SEVERDIGHET

KONFERANSE/MØTELOKALER

FØLG PÅ FACEBOOK

FØLG PÅ INTAGRAM
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PILEGRIMSSENTER GRANAVOLLEN

GPS: 60.36611, 10.52900

Granavollen 14, N-2750 Gran  +47 40 60 01 77 jane.dahl.sogn@pilegrimsleden.no

post@pilegrimsleden.no 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 middel-
alderen. I dag vokser igjen betydningen av dette 
målet for de mange som følger pilegrimsleden helt 
fram til det vakre høyalteret i Europas nordligste 
gotiske katedral. På Gudsbrandsdalsleden vest 
vandrer du gjennom levende bygder i et historisk 
og nasjonalt verdifullt kulturlandskap som gir 
rom for begeistring, undring og refl eksjon.

 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 desti-
nation for Christians in the Middle Ages. This destination 
has gained renewed importance in the present day for 
those wishing to follow the pilgrims’ trail to the beautiful 
high altar of Europe most northerly gothic cathedral.
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 refl ection.

KONG HAUD – RANDSFJORDBÅT AS

GPS: 60.83497, 10.069834

2712 Brandbu +47 90 60 09 08 post@konghaud.no www.konghaud.com

 Rands� ordbåt AS tilbyr charterturer på den 
vakre Rands� orden med norskbygde MS Kong Haud. 
Velegnet til arrangementer for fi rmaer, lag og foren-
inger, festlige lag (brylluper, konfi rmasjoner osv) 
for opp til 65 passasjerer.
Båten har storskjermer og utstyr tilpasset kurs og 
seminarer og har base i Røykenvika ved Brandbu på 
Hadeland. Benytter også fl ere brygger fra sør til 
nord langs den 7 mil lange Rands� orden. Opplev 
norsk natur, kultur og historie på sitt beste, mens 
du nyter mat og drikke ombord på Kong Haud.

 Rands� ordbåt AS o� ers chartered boat trips on the 
beautiful Rands� orden lake on board the Norwegian-built 
MS Kong Haud. Suitable for corporate or organisation 
events and celebrations (weddings, confi rmations etc.) 
for up to 65 passengers.
The boat is fi tted with big screens and technical equip-
ment for courses and seminars. It is based in Røykenvika 
in Brandbu in Hadeland. It also moors at other jetties 
along the shores of the 70 km long lake. Experience 
Norwegian nature, culture and history at its best while 
enjoying food and drink on board Kong Haud.

 Like going on a mediterranean holiday! 
River rapids, ocean waves, palm trees, 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, fi tness and wellbeing. 
We organise birthday parties, end-of-season parties, 
baby swimming and swimming courses.

TOTENBADET

GPS: 60.72154, 10.59239

Badelandveien 74, N-2830 Raufoss +47 61 15 91 80 post@totenbadet.no www.totenbadet.no

 I OMGIVELSER DU BARE FINNER I SYDEN!
Blant elvestryk, havbølger, palmer, vannsklier, 
solsenger, tørr- og dampbadstuer, svømme basseng 
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 vannaktivi-
teter, servering, trening og kroppslig velvære.
Vi arrangerer bursdagsselskaper, sesong-
avslutninger, babysvømming og svømmekurs.

VELKOMMEN!

Mer info på Facebook og på www.totenbadet.no

 Take the family bowling
Bowling is challenging and fun for everyone 
– big or small. If you are bowling with children we 
can place bumpers in the gutter to make it easier 
to knock the pins down. 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 o er other games, e.g. computer 
games. Bowling is a great activity for birthday parties 
and other get-togethers – welcome!

BOWLING 1 GJØVIK

GPS: 60.808622, 10.681887

Trondhjemsvegen 83, N–2825 Gjøvik +47 61 18 52 50 gjovik@bowling1.no www.bowling1.no/gjovik

 TA MED DEG FAMILIEN 
OG TA EN RUNDE MED BOWLING
Bowling er både utfordrende og morsomt for 
alle – liten som stor. Hvis du har med barn kan vi 
legge stoppere i renna slik at det blir lettere 
å tre� e kjeglene. Vi ønsker også velkommen til 
Megazone: Laserbehandling mot kjedsomhet! 
Kan spilles med 2–20 spillere. Passer fra 6–100 år. 
Vi selger både mat og drikke og det er muligheter 
for andre spill i lokalet, som dataspill og lignende. 
Bowling1 er også en fl ott ramme for både bursdager 
og andre lag – velkommen til oss!
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 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 kulturland-
skap, interessante og spennende næringsmuligheter, 
samt attraktive boligtomter. På Hadeland har vi også 
fokus på grønne verdier og er opptatt av naturens 
bæreevne. Hadelandskommunene ønsker å være 
i front på områdene energie  ektivisering, fornybar 
energi og reduksjon av klimagassutslipp. 
Hadeland ønsker befolkningsvekst og vil legge 
til rette for det voks ende antall unge som ønsker å 
etablere seg i trygge, barne vennlige omgivelser, med 
kort vei til byen. Gunstige boligpriser, tilrettelagte 
boligtomter, gode barnehager og skoletilbud bør 
friste de som vil litt ut av storbyen. Det er også gode 
og billige næringslivslokaler på Hadeland, og for ny-
etablerere tilbyr alle kommunene etablererveiledning 
og kurs. Kommunene er serviceinnstilte og handels-
sentrene på Hadeland har mange og varierte tilbud 
for folk fl est. 

HADELAND – NÆRT OG NATURLIG

Det er et aktivt kulturliv på Hadeland, med revy-
grupper, kor og korps i alle varianter og med dyktige 
utøvere innen ulike sjangere. Idrettslagene har gode 
bredde- og aktivitetstilbud både sommer og vinter, 
og det fi nnes mange moderne idrettsanlegg – blant 
annet i forbindelse med nye Hadeland videregående 
skole som åpnet i 2012. Her er det også kultursal 
og bibliotek. 
Det er rom for mange gode opplevelser på Hadeland, 
nydelig natur og kulturlandskap lokker til variert og 
spennende friluftsliv. Det er eventyrlige skiløyper 
om vinteren og utrolige turmuligheter i skog og langs 
� ord på sommeren. Turistmagneter som Hadeland 
Glassverk, Kistefos-Museet, Granavollen med 
Søsterkirkene, og nasjonalt pilgrimssenter trekker 
fl ere og fl ere til regionen. Rundt disse fi nnes også 
mange fl ere kulturopplevelser og kulturbasert 
næring verdt et besøk.
Velkommen til gode opplevelser!

+47 93 44 73 76 vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no www.ledigtomt.no  | www.regionhadeland.no

 The Hadeland region is in the south of the county 
of Oppland, with a population of 29,000 and comprising 
the local authorities of Lunner, Jevnaker and Gran. The 
area enjoys an ideal location close to Oslo and boasts a 
fantastic natural and cultural landscape, interesting and 
exciting business opportunities and attractive residential 
properties. In Hadeland we promote green values and the 
sustainability of nature. The local authorities aim to be at 
the forefront in areas of energy e   ciency, renewable 
energy and waste emission cuts.
One of Hadeland’s aims is population growth, and 
the region provides facilities for the growing number of 
young people who wish to settle in safe, child-friendly 
surroundings, a short distance from the city. A� ordable 
housing, available plots, good childcare facilities and 
schools should attract people looking to move out of the 
city. Hadeland also o� ers good, a� ordable business pre-
mises, and the local authorities provide guidance and 
courses for start-ups. The local administration is service-
minded and the commercial centres in Hadeland 
have something to o� er everybody.

/regionhadeland@regionhadeland

FOTO: Jørn Håkenstad og Regionrådet for Hadeland

FLYTTE TIL
HADELAND?

Gå inn på 
www.ledigtomt.no

Hadeland boasts an active cultural life with enthus-
iastic performers taking part in drama groups, choirs 
and marching bands. The region has a variety of 
summer and winter sports and activities, and there 
are many modern sports facilities, e. g. at Hadeland 
college, which opened in 2012. The college also has 
a hall for cultural events and a library.
Hadeland o� ers a variety of great experiences, 
and its beautiful natural and cultural landscape 
provides the ideal backdrop for a range of exciting 
outdoor activities. In winter, fantastic ski tracks criss-
cross the countryside, and in summer, the forests 
and � ords o� er great opportunities for outings. 
Tourist magnets such as the Hadeland glassworks, 
the Kistefos museum, Granavollen with the Sister 
Churches and the national pilgrims’ centre are all 
attracting more and more people to the region. These 
destinations are linked to other cultural experiences 
that are well worth a visit.
Welcome to great experiences!

Skann QR-kode
og se fi lm fra Hadeland
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BIRI TRAVBANE

GPS: 60.95778, 10.62554

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

 Biri Trotting races – an arena for adventures!
We o� er 36 days of races a year, with the weekend 
from August 31 – July 1 being the busiest. Great food, 
pleasant surroundings and thrills at the races! Get close 
to the horses and the races! Take a tour of the stables 
with a trainer and of the main building. Fancy a go as 
a driver? Try tandem-driving! We can arrange special 
packages for groups and companies. There are plenty 
of events at our arena: horse festival, horse and dog 
shows, concerts, car boot sales etc. Check our diary 
for dates of trotting races and other events on our 
website www.biritrav.no
To book a table call +47 61 18 78 85 
or bjorg.g.hansen@rikstoto.no

Facebook og Youtube: Biri Travbane
Post: Postboks 124, N-2832 Biri

 BIRI TRAVBANE
– EN ARENA FOR OPPLEVELSER!
Vi arrangerer 36 travdager i løpet av året hvor 
helgen 31. august–1. juli er et av årets høydepunkter! 
God mat, hyggelige omgivelser og spenning på 
travkjøring! 
Få hesten og travet nært innpå! Omvisning i stallen 
hos en trener og i hovedbygget. Har du lyst til å 
prøve deg som kusk? Prøv tandem kjøring! Vi tar 
imot grupper og bedriftssamlinger for eget opp-
legg hos oss ☺ 
Og det skjer mye mer på vår arena som: 
Hestens Dag, utstillinger for hest og hund, 
konserter, bruktmarked, med mer.
Se terminliste for travløp og andre arrangement 
på våre nettsider www.biritrav.no

Bordbestilling ring +47 61 18 78 85 
eller bjorg.g.hansen@rikstoto.no

FOTO: hesteguiden.com / Anders Kongsrud 

OTIUM SPA

GPS: 60.79444, 10.69402

Strandgata 15, N-2815 Gjøvik +47 61 13 20 00 booking.strand@choice.no www.otiumspa.no

 Replenish your energy with a visit to Otium Spa!
One of Norway’s fi nest spas with attractive treatment 
rooms, professional sta� , 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 refresh-
ments!
Like our facebook.com/otiumspa page to get updates 
on our various treatment o� ers, and to receive informa-
tion about skin and body products, health foods, cour-
ses and customer nights etc.

 VELKOMMEN TIL OTIUM SPA 
FOR PÅFYLL AV ENERGI!     
Vi har et av Norges fi neste spa med delikate 
behandlings rom, profesjonelt personale, work out 
avdeling, badstuer, terapibad og svømmebasseng. 
I vår Spa shop kan man kjøpe det nyeste 
innen hudpleie- og velværeprodukter, samt 
herlige forfriskninger! 
Lik vår facebook.com/otiumspa side for å holde 
deg oppdatert på de ulike behandlings tilbudene vi 
har, samt få informasjon om hud- og kroppspleie-
produkter, helsekost, kurs og kundekvelder m.m.
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VITENSENTERET INNLANDET

GPS: 60.79290, 10.68883

Brennerigt. 1, N-2815 Gjøvik +47 95 90 11 11 post@vitensenteret.no www.vitensenteret.no

 At Vitensenteret Innlandet in Gjøvik you enter 
an imaginative, exciting and beautiful world of science 
fi lled 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 di� erent 
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. 
Test your own reaction time, how fast can you cycle, 
how loud can you scream or how high would you be 
able to jump on the moon? Open to the public every 
Saturday and Sunday and in most school holidays, 11-16.

 

 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. Kanskje 
du vil teste din egen reaksjon, hvor fort du kan sykle 
langs Mjøsa, hvor høyt du skriker eller hvor høyt du 
ville hoppet på månen? 
Vi har åpent for publikum hver lørdag, 
søndag og de aller fl este skolefrie dager kl 11–16 
Forhåndsbestilte grupper fra barnehage, skole, lag 
og foreninger alle dager. 
For mer informasjon se www.vitensenteret.no 

NYHET! 
Besøk vår unike 

hjerne i målestokk 40:1. 
Du kan gå inn i hjernen, 

utforske, lære og bli 
utfordret til å tenke litt 
annerledes om hva som 

gjør at du er akkurat 
den du er.

 Gjøvik & Toten Guide Association provides 
guide s for both groups and individuals. Our guides 
are members of the Norwegian Guide Associatio n and 
o� er tours in Norwegian, Englis h and Germa n. You 
can contact Gjøvik & Toten Guide Association via 
the Gjøvikregionen Tourist o�  ce.

GJØVIK & TOTEN GUIDEFORENING

GPS: 60.79722, 10.69418

Gjøvikregionen Turistkontor, Jernbanetorvet 3, N-2821 Gjøvik  +47 61 14 67 10 info@gjovik.com

 GJØVIK & TOTEN GUIDEFORENING 
STÅR TIL DIN DISPOSISJON NÅR DU KOMMER 
TIL VÅR REGION
De guider grupper og enkeltpersoner. Du kan velge 
byvan dring i  Gjøvik  sentrum eller busstur i bygatene 
og langs lande vegene gjennom kulturlandskapet 
i Gjøvik, Land og Toten. Guidene er medlemmer av 
Norsk Guideforening og guider på norsk, tysk og 
engelsk. Gjøvik & Toten Guide forening kontaktes 
gjennom Gjøvikregionen Turistkontor. 

 Land golf club’s golf course, Rands orden Golfpark, 
is by road Rv 34, 6 km south of Hov and 30 km north of 
Brandbu. We o� er a full 18-hole course and a 4-hole 
practice course, as well as a driving range and putting 
green. The golf course enjoys a beautiful setting on the 
slopes and shore of the Rands ord. 8 golf carts for hire 
at inexpensive rates.

LAND GOLFKLUBB

GPS: 60.63933, 10.37054

Engelundsveien 3, N-2864 Fall +47 93 09 32 68 post@land-gk.no www.land-gk.no

 Land Gol� lubb har banen Rands� orden 
Golfpark, beliggende langs riksvei 34, ca 6 km sør 
for Hov sentrum, og ca 30 km nord for Brandbu. 
Her har vi en full 18-hulls bane og en 4–hulls øvings-
bane, samt øvingsområde med driving range og 
putting green. 
Banen ligger ved Rands� orden, nydelig beliggende 
i terrenget helt ned til � ordens bredder og oppover. 
Vi har 8 gol� iler for rimelig utleie.
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POST 11POST 17

POST 8POST 5 POST 6 POST 6

FOTO: Bjørn E. Edvardsen

GPS: 60.68024, 10.39166 (Fallselva)

SØNDRE LAND KOMMUNE – TUSENÅRSSTEDET KULTURSTIEN FALLSELVA
Hovsbakken 1 , N-2860 Hov +47 61 12 64 00 epost@sondre-land.kommune.no www.sondre-land.kommune.no

 TUSENÅRSSTEDET FALLSELVA 
– EN KULTURSTI I SØNDRE LAND KOMMUNE
Stien informerer om liv og virksomhet langs elva, 
med hovedvekt på industrihistorien og går langs 
Fallselva mellom Mølla i Holmen ved Rands� orden 
og opp til Trevatna. Det er et elveløp på 4,5 kilometer 
i krok og sving, med fosser, sløyfer, kulper og dam-
mer – med en høydeforskjell på 244 meter. Stien går 
via Skrankefoss hvor det står bålhus og brygge til å 
kikke på elvemuslinger. Langs stien står det 20 tavler 
med informasjon og bilder fra livet og virksomheten 
knyttet til to fabrikker (tresliperi og papp), og ei byg-
demølle i perioden 1872–1963.
Stien er perfekt for turer til fots langs hele 
eller deler av elveløpet, særlig fra april til oktober. 
Fallselva ligger i Søndre Land kommune i Oppland, 
90 min fra Oslo og 30 min fra Gjøvik.

 OPPLEV SØNDRE LAND-APP
I samarbeid med innbyggerne utvikler Søndre Land 
kommune i disse dager en App kalt «Opplev Søndre 
Land». På app-en vil du fi nne informasjon om alt 
som skjer i Søndre Land – bl.a. butikker, severdig-
heter, badeplasser, turstier, skiløyper og kulturelle 
arrangementer. App-en er planlagt lansert før 
sommeren 2015, og vil kunne lastes ned gratis 
på googleplay og applestore.

OVERSIKT OVER POSTENE
List of information posts 

POST   1   Fallselva
POST  2   Trevatna, renna og Kanaldammen
POST  3   Linneruddammen
POST  4   Saga
POST  5   Høgskranken
POST  6   Trerenna
POST  7   A/S Skrankefoss Træsliperi
POST  8   Lagerhuset
POST  9   «Inntekten»
POST 10  Veadammen
POST 11  Felloppen
POST 12  A/S Lands Træsliperi & Papfabrik
POST 13  Kvernhusfossen
POST 14  Midtelva
POST 15  Eidsfoss
POST 16  Mølledammen
POST 17  Midthuset
POST 18  Holmen Mølle
POST 19  Planlagt turbinmølle
POST 20  Holmen anno 1964 

  Fallselva Millennium Site 
– a heritage trail in Søndre Land
The trail has information about life and work along 
the river, with the main emphasis on industrial history. The 
path runs alongside the river Fallselva between Mølla i 
Holmen on the lake Rands� orden up to Trevatna. The trail 
follows the river for 4.5 km, through twists and turns, past 
waterfalls, loops and ponds – with an elevation of 244 
metres. It runs past Skrankefoss where there is a wooden 
shelter with a fi re pit and a jetty where walkers can look 
for river mussels. Beside the trail are 20 boards with in-
formation about life and work at the pulp mill and the vil-
lage mill during the period 1872–1963. 
The path is perfect for walks, particularly between 
April and October, and you can walk the whole trail or 
a small section. 
Fallselva is located in Søndre Land in the county of 
Oppland, 90 mins from Oslo and 30 mins from Gjøvik.

 ‘Opplev Søndre Land’-app
Together with the people of Søndre Land, the municipality 
of Søndre Land is now developing an application named 
‘Opplev Søndre Land’ (Experience Søndre Land). On the 
app’ you will fi nd information about everything to do in 
Søndre Land – shops, sights, places to go swimming, trails 
for walking and skiing and cultural happenings, among 
other things. The App will be launched before the summer 
of 2015; download free of charge from googleplay and 
applestore.
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FERIESPESIALISTEN AS & OPPLAND ARRANGEMENT AS
+47 61 29 26 55 post@feriespesialisten.com / post@opplarr.no www.feriespesialisten.com 

 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 fl y. På våre bussturer bruker 
vi busser fra AS Torpa Bilruter. 
Vi har kontorer i Etnedal, Dokka, Biri og Vågå.

 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 o�  ces in Etnedal, Dokka, Biri and Vågå.

 Fancy a bike ride on rails?
Then a draisin ride on the Valdresbanen railway 
is right up your track! The track runs between Dokka in 
Nordre Land and Bjørgo in Valdres. Draisin trips are 
suitable for family groups and friend groups, individuals 
and companies. The new draisin are easy to pedal, and 
you can choose between single or tandem vehicles.
Long or short rides – the choice is yours. The distance 
between Dokka and Bjørgo is 43.5 km. It is particularly 
exciting to pass through the 115-metre long Håkenstad 
tunnel, about 12 km north of Dokka, or the Høgberg 
tunnel, which is 784 metres long.

DRESIN - AS VALDRESBANEN

GPS: 60.833101, 10.073395 

Stasjonsvegen 1, 2870 Dokka +47 61 11 26 30 post@valdresbanen.no www.valdresbanen.no

 LYST TIL Å PRØVE EN SYKKELTUR 
PÅ SKINNER? Da er dresinsykling på Valdresbanen, 
mellom Dokka i Nordre Land kommune og Bjørgo 
i Valdres, noe for deg. Dresinsykling passer både 
for familie og vennegrupper, enkeltpersoner og 
bedrifter. Turen gjøres på nye letttråkkede dresiner, 
og du kan velge mellom enkeltdresiner og tandem-
dresiner. 
Du kan velge mellom kortere eller lengre turer. Hele 
strekningen mellom Dokka og Bjørgo er 43,5 km én 
vei. Ekstra spennende er det å kjøre gjennom den 
115 meter lange Håkenstadtunnelen, ca. 12 km nord 
for Dokka eller Høgbergettunnelen som er 
784 meter lang.

a
n
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n
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For mer informasjon, se
www.opplandstrafi kk.no

Innlandskortet gir deg minimum 40% rabatt 
på bussreiser. Kortet kjøper du på bussen
eller på Gjøvikregionen Turistkontor.

Se 100 % av Innlandet 
med 40% rabatt!
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 “Kjerraten i Åsa” was a unique technical construc-
tion in the 19th century. It was a water-powered trans-
portation system which carried sawn timber from 
Steins� orden in Åsa up to Nordmarka. The timber came 
from Land and Valdres and was destined for sawmills 
along the river Lysakerelva. How and why? A visit to the 
museum will answer your questions! 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-Septem-
ber, by prior booking either by telephone or email.

KJERRATMUSEET I ÅSA

GPS: 60.124546, 10.360931 

Stubdalsveien 1, N-3512 Hønefoss – ved Åsa-krysset +47 321 34 202 arvfryd@online.no

 «Kjerraten i Åsa» var et unikt teknisk byggverk 
på 1800-tallet.  Det var et vanndrevet transport-
system, som fraktet sagtømmer fra Steins� orden 
ved Åsa og opp på Nordmarka. Tømmeret kom 
fra Land og Valdres, og målet var sagbruk ved 
Lysakerelva. Hvordan og hvorfor? Et museums-
besøk gir svar!  Museet har kjerratmodeller, mølle, 
oppgangssag, et hjulhus i sann 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.

KULTURSTIFTELSEN FENGSELET

GPS: 60.164553, 10.255879

Storgata 9, N-3510 Hønefoss +47 32 12 45 01  post@fengselet.com www.fengselet.com

 ET FREDET FENGSEL FRA 1864, 
OMGITT AV EN FIN PARK MED EN UNIK 
UTESERVERING OM SOMMEREN
Vi ligger midt i Hønefoss sentrum. Hos oss 
kan du delta på  intimkonserter, foredrag, kunst-
utstillinger, familieforestillinger med mer.
Se den gamle rettsalen, celleganger og celler. 
Brasserie Fengselet tilbyr deilig lunch og middag 
(alle rettigheter).
Les mer på vår webside.   

FOTO: Futuria

 A listed prison building from 1864, set in 
scenic grounds with a unique outdoor cafe in summer
We are located in the centre of Hønefoss. Here you 
can attend intimate concerts, lectures, art exhibitions, 
family theatre performances and more.
See the old court room, cell blocks and cells. 
Brasserie Fengselet serves delicious lunch and 
dinner (fully licensed).
Read more on our website.

SEVERDIGHET

AKTIVITET/FAMILIE

HANDEL

RESTAURANT/SPISESTED

SELSKAPSLOKALE

BADEPLASS (UTE)

UNDERHOLDNING

LØPE/TURMULIGHETER

KONFERANSE/MØTELOKALER

FØLG PÅ FACEBOOK

FØLG PÅ INSTAGRAM
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VI ARRANGERER 
SKREDDERSYDDE 

OPPLEGG MED BESØK 
BEGGE STEDER 

OG LUNSJ 
PÅ BESTILLING 

GPS: 60.13190, 10.26845

VEIEN KULTURMINNEPARK OG RINGERIKES MUSEUM

 1) VEIEN KULTURMINNEPARK
Veien Kulturminnepark er et av Østlandets største 
gravfelt fra eldre jernalder. Over 100 graver er 
bevart og et gjenreist langhus står der det forrige 
sto i år 0–200 e.kr . I museet fi nnes arkeologisk ut-
stilling og skiftende utstillinger med stor bredde 
i tematikk. Kafé og museumsbutikk.

ÅPENT
Apr–okt:  Alle dager unntatt mandag 11–16
Okt–des: Onsdag–fredag og søndag 11–16
For øvrig alle dager på bestilling

 2) RINGERIKES MUSEUM
Ringerikes Museum har tilhold i Norderhov 
gamle Prestegård, en tømmerbygning fra 1600-
tallet. Spennende kulturhistorie fra 1700-tallet til 
2. verdenskrig sitter i veggene sammen med 
museets unike samling av ikoner fra 1500- og 
1600-tallet. Kiosk og museumsbutikk.

ÅPENT
Mai-sept: Alle dager unntatt mandag 11–16
For øvrig alle dager på bestilling

 Veien Kulturminnepark is one of the largest Iron 
Age burial grounds in eastern Norway. Over 100 graves 
have been preserved and a longhouse has been built 
on the site of the original building from 0-200 AD. 
The museum houses an archaeological exhibition as 
well as exhibitions with changing themes. Café and 
museum shop. Opening Hours: Apr–Oct:  Every day 
except Monday 11-16. Oct–Dec: Wednesday–Friday 
and Sunday 11-16.

 Ringerikes Museum is located in the old 
vicarage Norderhov Gamle Prestegård, a 17th century 
timber building. Exciting cultural history spanning the 
period from the 1700s to World War II is in the walls. 
The museum also has a unique collection of icons from 
the 16th and 17th century. Kiosk and museum shop. 
Opening hours: May-Sept: Every day except Monday 
11-16. At other times, open by prior agreement

1) Ringveien 112, N-3517 Hønefoss +47 32 14 10 70 nielsen@buskerudmuseet.no

2) Norderhovsbakken, N-3512 Hønefoss +47 32 13 50 50 johannessen@buskerudmuseet.no

GPS: 60.17059, 10.22404

VISSTE DU...
 ...at hos oss kan du på vinteren stå  

slalom midt i Gjøvik by, klatre innendørs  
i verdens største publikumshall i fjell, eller 
se et bronseøye på 10 meter i diameter  
på Kistefos-museet? Nysgjerrig?  
Ta kontakt med oss på mette@visithr.no 
eller hg@gjovik.com – så hjelper vi deg  
til en spennende reise! 

 DID YOU KNOW...
… that if you come for a visit, you may in wintertime 
slalom in the centre of Gjøvik city, go climbing in  
the world’s largest indoors mountain hall or study  
a bronze eye ten meter in diameter at the Kistefos 
Museum? Curious? Please contact us by email: 
mette@visithr.no or hg@gjovik.com. We look  
forward to organizing your exciting stay.
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FOTO: Kistefos-Museet/Vegard Kleven

KISTEFOS-MUSEET

GPS: 60.22417, 10.37140

Kistefoss, N-3520 Jevnaker +47 61 31 03 83 post@kistefos.museum.no www.kistefos.museum.no

 Kistefos-Museet er et glimrende utgangs   -
punkt for en dagsutfl ukt med venner, kolleger eller 
hele familien. Opplev spennende kulturhistorie 
i Skan dinavias 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 skulptur-
park, som er Nordens største innen samtidskunst. 
I kunsthallen vises årets inspirerende utstilling 
av billedhuggeren Louise Bourgeois.
Vi holder åpent fra 31. mai til 4. oktober
Tirsdag–søndag kl 11.00–17.00 

 Kistefos-Museet is an ideal starting point for dayt-
rips with friends, colleagues or family. Discover exciting 
heritage in Scandinavia’s only preserved mechanical 
pulp mill, which has now started operating again. The 
museum’s fantastic sculpture park - the largest contem-
porary art park in the Nordic region - blends in with the 
area’s beautiful and tranquil natural landscape. Visit the 
art gallery to see this year’s inspiring exhibition by the 
sculptor Louise Bourgois.
We are open from 31 May until 4 October
Tuesday–Sunday 11.00–17.00
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HADELAND GLASSVERK

GPS: 60.23814, 10.39772

Glassverksveien 9, N-3520 Jevnaker +47 61 31 64 00 booking@hadeland-glassverk.no

 The glassworks Hadeland Glassverk is 253 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 o� er 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 biggest glass museum, a sales outlet for 
glass and china, gallery, café, bakery and a wa�  e 
house. Blow your own glass in the glass-blowing 
workshop. 

Opening hours: Visit our website or scan the QR code. 

 HADELAND GLASSVERK ER 
NORGES ELDSTE HÅNDVERKSBEDRIFT 
– 253 ÅR OG EN AV NO  RGES MEST BESØKTE 
TURIST ATTRAKSJONER
Du fi nner oss kun 1 time fra Oslo og 40 minutter 
unna Gardermoen. Vi er åpne hver dag gjennom 
hele året og har et variert aktivitets tilbud for barn, 
så vel som for voksne. Barnas bondegård fl ytter inn 
på Glassverket hver sommer.
9 butikker, glasshytte, Norges største glassmuseum, 
eget fabrikkutsalg for glass og porselen, galleri, 
kafé, bakeri og va� elhus. Blås ditt eget glass 
i Glasshytta.

www.hadeland-glassverk.no

ÅPNINGSTIDER 
Se www.hadeland-glassverk.no
eller skann QR-kode

HADELAND 
GLASSVERK

KUN ÉN TIME 
FRA OSLO

GRINAKERVEV

GPS: 60.40649, 10.49122

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

 GRINAKERVEV ER ET SJARMERENDE 
VEVERI DU VIL HUSKE LENGE – KOM INNOM!
Her veves de fl otteste bordtekstiler, og en rekke 
andre ’må-ha ting’. Et nydelig fi rkant-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 fl ere aktive vevere og 
syerske(r) i full sving. 
Hjertelig velkommen!  
Grupper kan avtale omvisning.

ÅPNINGSTIDER 
Tirsdag–fredag 09.00–16.00
Torsdag 09.00–19.00 etter avtale
Lørdag  10.00–14.00

 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 sta�  
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.

Opening hours: 
Tuesday–Friday 0900–1600, 
Thursday 0900–1900 by prior appointment 
Saturday 1000–1400
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I området rundt Randsfjorden og Dokkavassdraget 
finner du Randsfjordmuseene- et regional         
kunnskapssenter for natur– og kulturhistorie,    
med røtter i fortiden, nærhet til nåtiden og med 
blikk på fremtiden.  

I år markerer vi frigjøring og friluftslivets år med 
temaet Fred & Frihet?.  Ved Randsfjordmuseenes 
fire museer: Hadeland Bergverksmuseum på Grua, 
Hadeland Folkemuseum på Jaren, Lands Museum i 
Dokka og Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal 
Vestfjell, tilbyr vi et helårsprogram som vil gi både 
historisk innsikt og skape engasjement rundt dette 
temaets fortsatte aktualitet.  

I sommersesongen har vi dagsåpne friluftsmuseer 
med café, omvisninger, utstillinger og butikk.  

På våre nettsider kan du lese mer om våre          
prosjekter og vårt innholdsrike program,              
åpningstider og øvrig publikumstilbud.  

Velkommen! 

RANDSFJORDMUSEENE

GPS: 60.39515, 10.51152

Kongevegen 92, N-2770 Jaren  hf@rands� ordmuseene.no  www.rands� ordmuseene.no

 In the area around the Rands� orden lake and the
 river Dokka lies Rands� ordmuseene, a regional centre 
for natural and cultural heritage, rooted in the past, 
alive in the present and focused on the future.
Our theme for 2015 is “Peace & Liberty?” to mark 
the anniversary of Norway’s liberation and the year 
of outdoor activities. Our four museums – Hadeland 
mining museum in Grua, Hadeland folk museum in 
Jaren, Lands Museum in Dokka and Kittilbu outland 
museum in Gausdal Vest� ell – o� er an all-year program 
to promote historical insight and interest about our 
theme’s continued relevance.
In the summer season our open-air museums 
o� er guided tours, exhibitions, shops and cafes. 
Our website has more information about our projects 
and extensive events programme, opening hours 
and other o� ers.
Welcome!

 I området rundt Rands� orden og Dokkavass-
draget fi nner du Rands� ordmuseene- et regionalt 
kunnskapssenter for natur– og kulturhistorie, med 
røtter i fortiden, nærhet til nåtiden og med blikk 
på fremtiden. 
I år markerer vi frigjøring og friluftslivets år med 
temaet «Fred & Frihet?»  Ved Rands� ordmuseenes 
fi re museer: Hadeland Bergverksmuseum på Grua, 
Hadeland Folkemuseum på Jaren, Lands Museum 
i Dokka og Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal 
Vest� ell, tilbyr vi et helårsprogram som vil gi både 
historisk innsikt og skape engasjement rundt 
dette temaets fortsatte aktualitet. 
I sommersesongen har vi dagsåpne friluftsmuseer 
med café, omvisninger, utstillinger og butikk. 
På våre nettsider kan du lese mer om 
våre prosjekter og vårt innholdsrike program, 
åpningstider og øvrig publikumstilbud. 
Velkommen!
 

HF +47 61 31 32 80 HBM +47 61 32 00 80 LM +47 61 11 06 87 KUM +47 61 22 38 00

 In the cultural landscape around the Rands� orden 
lake is an old farm with a unique business that combines 
the prize-winning work of di� erent handicraft artists.
Sysselgårdens Handicraft shop sells a broad range 
of products by a number of craftsmen and women. 
Saturday café with homemade cakes, including gluten-
free.
Dåpstradisjon – a charming museum that exhibits 
tradi tional Christening gowns, and a sewing workshop 
that makes Christening gowns. Groups and refresh-
ments by prior agreement. 
Opening hours: visit our website or facebook

SYSSELGÅRDEN/DÅPSTRADISJON

GPS: 60.40154, 10.45277

Aschimlinna 199, N-2760 Brandbu +47 95 99 40 22 www.sysselgaarden.com

 I kulturlandskapet ved Rands� orden fi nner man 
en gammel gård med en unik bedrift: Sysselgården. 
Her kombineres ulike virksomheter, alle med grunnlag 
i prisbelønnet norskt kulturhåndverk.
I Sysselgårdens Håndverksbutikk fi nnes et rikholdig 
utvalg produkter fra mange håndverkere. Lørdagskafè 
med hjemmebakst, også glutenfritt.
Dåpstradisjon – museum og systue, et sjarmerende 
museum med utstilling av antikt dåpstøy, samt systue 
hvor dåpstøy tilvirkes. Foredrag og servering etter 
avtale.
Sommeråpent og åpningstider: 
se vår webside eller besøk vår facebookside

GJØVIK GLASSVERK

GPS: 60.79290, 10.68883

Brennerigt. 1–3, N-2815 Gjøvik +47 61 13 24 70 post@gjovikglass.no www.gjovikglass.no

 Det første glasset ble blåst i 1807 ved Gjøvig 
Glassværk. Alle våre produkter er i hel krystall, som 
gir kvalitet av egen klasse. Vi er eneste glassverk 
i Skandinavia som produserer alle produkter i dette 
materialet. Hele vårt sortiment lages i glasshytta 
på Gjøvik. Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig 
opplevelse i våre lokaler, her kan du oppleve glass-
blåsing på nært hold samtidig som du handler eller 
tar deg en ka e. Vi tar også imot grupper etter 
avtale enten du vil besøke butikken, få høre glass-
verkets historie, blåse glass selv – eller kanskje du 
ønsker et spesial designet glass? 

 Glass was fi rst blown at Gjøvik Glassverk in 1807. 
All our glassware is made from lead crystal, giving the 
products a unique quality. We are the only glassworks 
in Scandinavia where all products are made from this 
material. Our entire glassware assortment is made in 
the glassblowing workshop in Gjøvik. Welcome to a 
exciting experience at your premises – here you can 
watch glassblowing close up while you shop or relax 
with a co� ee. Groups are admitted by prior agreement. 
Visit our shop, learn about the glassworks’ history, blow 
your own glass – or perhaps you are looking for a 
special design?

FOTO: Henning Gudbransen
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MJØSMUSEET
Kapp Melkefabrikk, Pb 13, N-2858 Kapp +47 91 17 05 00 post@mjosmuseet.no www.mjosmuseet.no

 Mjøsa’s ark is an exhibition depicting the inter action 
between lake Mjøsa and the people who live on its sho-
res. The exhibition opens in 2015 at the Skibladner quay 
in Kapp. Learn about Norway’s largest lake through 
activities, nature information and cultural history. 
The Stenberg farm in Toten has a unique atmosphere. 
It was the residence of Lauritz Weidemann, one of the 
delegates who drew up Norway’s Constitution. 
Gjøvik Gård is a gem in the centre of Gjøvik. The main 
building was built in 1810. Every weekend in summer 
there are guided tours of the beautiful interior dating 
back to the time of the Mjøen family (1861–1956). 
Pleasant café and playground. Kau� eldtgården is one 
of the oldest buildings in Gjøvik, which houses a gallery 
and a local heritage bookshop. Eiktunet is a collection 
of old houses from the surrounding countryside. It has 
great views, a playground, a pleasant café and walking 
trails. Mjøsa samlingene in Minnesund is a shipping 
museum with boats, warehouses, a beach and jetty. 
Our events programme and opening hours are on our 
website. Groups must book in advance. 

 Utstillingen Mjøsas ark forteller om samspillet 
mellom Mjøsa og menneskene og åpner i 2015 ved 
Skibladnerbrygga på Kapp. Norges største innsjø 
formidles gjennom aktiviteter, naturinformasjon 
og kulturhistorie. Amtmannsgården Stenberg 
på Toten har en unik atmosfære. Se hjemmet til 
eidsvollsmann Lauritz Weidemann. Kafeen byr på 
mat fra tiden. Gjøvik gård er en perle midt i sentrum 
av Gjøvik. Eieren av Gjøvigs Glasværk bygget 
hovedhuset i 1810. Hver helg hele sommeren er det 
omvisninger inne i det vakre interiøret fra familien 
Mjøens tid (1861-1956). Koselig kafe og lekeplass. 
Kau� eldtgården er en av Gjøviks eldste bygninger, 
med galleri og lokalhistorisk bokhandel. Eiktunet på 
Gjøvik har gamle hus fra Gjøvikbygdene og fl ott 
utsikt. Lekeplass, hyggelig kafe og fi ne turområder. 
Mjøssamlingene er Mjøsas sjøfartsmuseum på 
Minnesund, med båter, pakkhus, strand og brygge.

Arrangementsprogram og åpningstider fi nner du 
på nettsiden vår. Grupper tas imot etter avtale. 

BESØK VÅRE 
MUSEER PÅ GJØVIK, 

TOTEN OG MINNESUND

Friluftsavdelingene 
har omvisninger 

i helgene om 
sommeren

PEDER BALKE-SENTERET

GPS: 60.70599, 10.89460

Mjøsvegen 703, N-2849 Kapp grethe.steensen@ostre-toten.kommune.no

 The Peder Balke gallery and cultural centre, 
established in 1986, exhibits contemporary art and 
cultural heritage and has become an important exhib-
ition venue for eastern Norway. The main building 
houses a café, interior shop, hairdresser and many 
other exciting businesses. Idyllic beachside to Kapp 
Melkefabrikk. 
As in previous years, there will be a number of 
free concerts every Saturday morning this summer. 
The gallery’s exhibition season runs from May until 
September. Check our website for updates.
In 2014 the centre added a new attraction: the 
15-metre high Allium by Sverre Wyller. The sculpture 
sits as a portal across the road and has become 
a new landmark in Toten. 
Opening hours: Go to www.ostre.toten.kommune.no

 Peder Balke-senteret er et galleri og kultur-
senter, etablert I 1986. Gjennom formidlingen av 
samtidskunst og kulturhistorie er galleriet blitt en 
viktig utstillings arena for hele Østlandet. Hoved-
bygningen 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 fi nne sted også den-
ne sommeren. Utstillingssesongen i galleriet varer 
fra mai–september. Følg med på websiden for 
oppdateringer. 
I 2014 fi kk vi en ny attraksjon; den 15 meter høye 
Allium av Sverre Wyller. Den står plassert over 
strand vegen som en portal og har blitt et nytt 
landemerke på Toten.

ÅPNINGSTIDER
Se www.ostre-toten.kommune.no

www.ostre-toten.kommune.no  

Skann QR-kode og se fi lm 
av den nye skulpturen «Allium»
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 A summer evening aboard the D/S Skibladner. 
Gjøvik is an excellent starting point for trips on lake 
Mjøsa. Skibladner is 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 pleasant 
evening voyage across the lake to Hamar. Every 
Tuesday, Thursday and Saturday at 17.30 the ship’s 
bell announces the departure from Gjøvik harbour. 
The return voyage to Hamar takes 2.5 hours. There’s 
just enough time to relax on deck with a refreshing 
drink or enjoy a delicious dinner in the restaurant.
D/S Dkibladner operates a scheduled 
service from 24 june to 16 august
If you’re planning a trip outside the season you could 
take part in one of Skibladner’s many exciting themed 
trips. You will fi nd our complete programme, timetable 
and prices on our website www.skibladner.no. 
Information and book tel. 61 14 40 80

D/S SKIBLADNER

GPS: 60.79722, 10.69418 

Jernbanetorvet 3, N-2821 Gjøvik* +47 61 14 40 80 skibladner@skibladner.no www.skibladner.no

 SOMMERKVELD PÅ D/S SKIBLADNER
Med Gjøvik som utgangspunkt er det mange 
reisemuligheter på Mjøsa. Verdens eldste rutegå-
ende 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 over Mjøsa tar 2,5 timer, og du er tilbake til 
utgangspunktet kl 20.00. Dette er akkurat passe tid 
til å slappe av med en forfriskning på dekk eller nyte 
en bedre middag i Første Plads Madsalon. Og når 
skipet klapper til kai på Gjøvik er sommerkvelden 
ennå ung. 
D/S SKIBLADNER GÅR I FAST RUTE 
FRA 24. JUNI TIL 16. AUGUST
Planlegger du besøk på et annet tidspunkt, frister 
det kanskje å delta på en av Skibladners mange 
innholds rike tematurer. Vårt komplette program, 
rutetider og priser fi nner du på www.skibladner.no 
Informasjon og bestilling på tlf. 61 14 40 80

*Adresse og gps viser til Skibladnerkontoret
/Address and gps coordinates refer to Skibladner’s o�  ce

FOTO: Colin Dobson

MUSTAD OPPLEVELSE 

GPS: 60.78975, 10.67207

Raufossvegen 40, N-2815 Gjøvik + 47 61 13 77 00 fi rmapost@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 fi shhooks. 
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 o� ers 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.

 EN GUIDET TUR GJENNOM MUSTADS 
EVENTYRLIGE INDUSTRIHISTORIE! 
På Gjøvik fi nner 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-
sø m, spiker, skruer, binders, fl otte støpejern s ovner, 
alle slags nåler, næringsmidler, linefi ske utstyr og 
ikke minst fi skekroker som de fl este i dag forbinder 
med Mustad. Produksjone n av dette, og mer til, 
vil du få et fasinerende innblikk i ved å besøke 
Mustads spennende bedriftmuseu m 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.

www.mustadnaeringspark.no
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SENTRUMSBUTIKKENE I HØNEFOSS
+47 32 17 17 20 www.sentrumsbutikkene.com

 Shopping in the heart of Hønefoss
Hønefoss has a busy town centre with shopping 
centred around Søndre Torv and the pedestrianised 
area. Here you will fi nd a wonderful mix of speciality 
stores, hairdressers and beauty shops/spas, as well as 
cafes and restaurants renowned for their friendly 
service. A multitude of brand stores intermingle with 
cosy cafes and restaurants. At Søndre Torv the kids 
can enjoy the playground and various events as well 
as local markets being oranges from time to time. The 
city centre area is adjacent to Søndre Park, the river 
Storelva, Glatved Pier, the waterfall Hønefossen 
and beautiful green areas. Hønefoss has good parking 
facilities and local bus connections. A rich cultural life 
and a choice of accommodation make Hønefoss town 
centre a great destination for a break or holiday in 
the Ringerike region. Welcome to shop-
ping in the heart of Hønefoss!

 SENTRUMSBUTIKKENE 
ER HJERTET I HØNEFOSS 
Hønefoss er et levende sentrum hvor Sentrums-
butikkene er lokalisert rundt Søndre Torv og 
i gå gateområdet. Her fi nnes et herlig mangfold 
av spesialbutikker, frisør- og velværesentre og 
ser veringsteder hvor personlig service er kjenne-
teg net. Mylderet av merkevarebutikker innen 
de fl este genre, omkranses av koselige cafèr og 
restauranter. På Søndre Torv kan ungene kose seg 
i lekeapparate ne, sammen med ulike arrangementer 
og torg handel. Gågatene ligger i umiddelbar 
nærhet til Søndre Park, Storelva, Glatved Brygge, 
Hønefossen og herlige grøntområder. Hønefoss 
har gode parkeringsmuligheter og sentrale bussfor-
bindelser. Et rikt  og variert kulturtilbud gjennom 
hele året og ulike overnattingsmuligheter gjør det 
mulig å nyte fl ere dager i Hønefoss sentrum og 
i Ringeriksregionen forøvrig. Hjertelig velkommen 
til Sentrumsbutikkene – hjertet i Hønefoss!

FOTO: Oda Hveem / FOTO LEKEAPPARAT: Søve
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 Villfi sken is a delicatessen near Sperillen on 
highway E16. We sell fresh and processed inland fi sh 
when in season. Try our exquisite caviar from whitefi sh 
or vendace. Homemade pike or whitefi sh cakes. Cured 
(gravad) whitefi sh and trout. Cold and hot-smoked char. 
Garlic-smoked and herb-smoked trout. We also have 
a good selection of Norwegian specialities. 
Open every day except Saturday, visit our website 
for information about opening hours. 
Welcome!

VILLFISKEN

GPS: 60.39945, 10.07061

 Ådalsveien 431, N-3525 Hallingby +47 32 13 67 55 mail@villfi sken.no www.villfi sken.no

 Villfi sken er delikatessebutikken ved 
Sperillen på E16. I sesongen tilbyr vil fersk og 
foredlet innlandsfi sk. Prøv vår utsøkte kaviar av 
sik eller lagesild (løyrom). Hjemmelagde gjedde- 
eller sikkaker. Gravet sik og ørret. Kald eller varm-
røkt røye. Hvitløkrøkt og urterøkt ørret. Vi har 
også et godt utvalg av norske spesialiteter. 
Vi holder åpent alle dager – unntatt lørdag, 
se våre nettsider for åpningstider. 

VELKOMMEN!

HEMLAGA PÅ NÆS

GPS: 60.434366, 10.463468 

Nesgutua 3, N-2760 Brandbu +47 90 64 64 63 sangnaes@start.no www.hemlaga.no

 Hemlaga på Næs er en liten butikk med 
stort utvalg av produkter fra mange lokalmat-
produsenter. Her fi nner du også den fantastiske 
eplemosten produsert på egen gård, av ulike eple-
sorter. Du kan også få presset dine egne epler til 
most. Du fi nner økologiske varer, og det benyttes 
minimalt med tilsetningssto� er. Her er en liten cafe 
og de har lokaler for selskap. Vi baker og leverer 
kaker av alle slag og er viden kjent for våre 
gode julekaker. 
Velkommen til Hemlaga på Næs!

ÅPENT: Fredag 11.00–17.00 Lørdag 11.00–15.00

 Hemlaga på Næs is a small shop with a large 
selection of products from local food producers. Here 
you will fi nd delicious apple juice produced on the farm 
from a variety of apples. You can also bring your own 
apples for pressing. The shop sells organic products and 
uses a minimum of additives. There is a small café with 
rooms for di� erent 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

FOTO: Oda Hveem

PRYDKUNST AS

GPS: 60.795507, 10.691707

Hunnsvegen 2, N-2821 Gjøvik +47 61 17 33 35 post@prydkunst.no www.prydkunst.no

 Midt i Gågata i Gjøvik sentrum fi nner du 
Prydkunst. Vi er en gave og interiørbutikk som 
selger design og merkevarer av god 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 fi nner oss på facebook og instagram.
         

 You will fi nd 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

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

GJØVIK CHOKOLADE AS 

GPS: 60.79455, 10.68893

Storgt. 16, N-2815 Gjøvik +47 61 13 28 70/+47 91 76 49 94 jarognst@online.no

 Som et av få steder i Norge har Gjøvik 
sin egen sjokoladefabrikk. Her  fi nner du håndlagde 
spesialiteter i konfekt og sjoko lade, og fi gurer 
i alle  varianter.  Sjokolade til hverdag og fest!

Koordinater
WGS 84:

N 60° 47.673', E 10° 41.336'
WGS 84 - desimal:

60.79455, 10.68893
EUREF89:

6741086, 591930

www.gjoviksjokoladefabrikk.no

GPS: 60.79455, 10.68893
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GJØVIK SENTRUM

GPS: 60.79476, 10.69254

Storgata 10, N-2815 Gjøvik post@gjovikby.no www.gjovik.no

 What do you want to do today? Gjøvik town 
centre o� ers varied architecture, good parking facilities, 
pleasant streets, parks where you can relax and 
contemplate what the town has to o� er, restaurants, 
co� ee shops and bars where you can enjoy hot or cold 
refreshments, and shops that sell everything your 
heart desires.

Share the experience! No matter what you are 
looking for, browsing is exciting. Feeling the antici-
pation. Meeting other people. Maybe fi nding exactly 
what you were looking for. Perhaps it’s something 
useful. Perhaps it’s something that will bring pleasure 
to you or someone else. Whatever it is, it’s an experience 
that should be shared. Welcome to shopping in Gjøvik!

 HVA HAR DU LYST PÅ I DAG?
I Gjøviks sentrum fi nner du variert arkitektur, 
gode parkeringsmuligheter, koselige gater, parker 
der du kan sette deg ned og snuse på det byen har å 
tilby, serveringssteder der du kan nyte varme eller 
kalde forfriskninger og butikker som har det meste 
du kunne 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, fi nner du det i byen vår; Gjøvik.

DEL OPPLEVELSEN!
Samme hva vi ønsker oss, er det spennende 
å gå i en butikk og se. Kjenne på forventingene. 
Se på det som fi nnes der. Tre� e andre mennesker. 
Kanskje fi nner du akkurat det du lette etter. Kanskje 
det er noe nyttig. Kanskje noe som gleder både deg 
og andre. Kanskje noe som kan nytes. Uansett er 
det noe som skal oppleves – sammen med andre. 
Velkommen til Gjøvik sentrum!

FOTO F.V. NEDE: Espen Dalmo, Henriette Berg-Thomassen,  Marianne S. Antonsen

SHOPPING  
OG KAFÉBESØK?

 Hos oss finner du det meste mellom 
himmel og jord som du kan handle. Et 
variert utvalg fra den vakreste kunsthånd-
verk til de mest moderne merkevarer  
– alt innenfor korte avstander. Avslutt 
handleturen på en av våre hyggelige 
kaféer.

 SHOPPING AND COFFEE?
We can offer most of what is worth having.  
A variety of handicraft and arts, modern fashion  
and everything in between can be found in a short 
distance of travel. In the evening we invite you  
to enjoy a cup of something delicious, just to 
complete the adventure after a long day in  
a beautiful environment.

fo
to: O

da H
veem

 Cinderella is for the discerning shopper 
who demands top quality, a good service and a large 
selection of classic clothes with a modern cut and 
contemporary colours, in sizes 42–60. Next door 
you will fi nd Molly, our section for cool girls, sizes 
40–56. Welcome!

CINDERELLA

GPS: 60.79423, 10.68750

Storgata 23, N-2815 Gjøvik + 47 61 17 56 66 post@cinderella.no www.cinderella.no

 Cinderella er butikken for deg som krever høy 
kvalitet, god service og et stort utvalg av klassiske 
klær med moderne snitt og farger, str. 42–60. 
Vegg i vegg fi nner du vår avdeling Molly, 
som henvender seg til den rø� ere jenta, str. 40–56.

VELKOMMEN TIL OSS!
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SPISESTEDER  
& SELSKAPSLOKALER

RESTAURANTS & BANQUET FACILITIES
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VIKEN II RESTAURANT I EVJUA STRANDPARK

GPS: 60.64370, 11.04544

Totenvika, N-2848 Skreia +47 95 81 33 85 (tast 3) viken2@evjua.no www.viken2.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 69

Open daily from 30 May – 16 August
Weekend entertainment programme available at 
www.evjua.no/program

 Restauranten Viken II fi nner du i Evjua Strand-
park, midt i vakre Totenvika langs Fv 33 mellom 
Minnesund og Gjøvik. Restauranten er bygget som 
en gammel mjøsbåt, og ligger «litt uti Mjøsa» med 
spektakulær utsikt over Helgøya, Hamar og Stange. 
Fra «byssa» serveres deilige sommerretter med 
friske råvarer fra jordbruksbygda Toten. 
Bar med alle rettigheter.
I Evjua Strandpark ligger også Evjua Camping 
– med overnatting for vogn, bobil og telt. Det er også 
mulig å leie «Kapteinsboligen» med 9 komfortable 
senge plasser fordelt på 4 soverom. Kommer du 
sjøveien kan du legge til i Evjua Båthavn. 
Barnevennlig badeplass med sandstrand. 
Les mer side 69

ÅPENT HVER DAG I PERIODEN 
30. MAI TIL 16. AUGUST
Underholdningsprogram for helgene fi nnes på 
www.evjua.no/program

RESTAURANT/SPISESTED

KONFERANSE/MØTELOKALER

UNDERHOLDNING

SELSKAPSLOKALE

OVERNATTING

HYTTE/UTLEIE

LANGRENN

LØPE/TURMULIGHETER

BADEPLASS (UTE)

BÅTUTLEIE

SEVERDIGHET

CAMPING

FØLG PÅ FACEBOOK

FØLG PÅ INSTAGRAM
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MCDONALD’S MJØSSTRANDA
Elvegata 6, N-2815 Gjøvik +47 46 98 67 51 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. 
Opening hours: 
mon–fri 07.00–22.30, sat & sun 08.00–22.30.
Location: By road Rv4 near CC Gjøvik.

 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 ute servering med 48 sitteplasser.

ÅPNINGSTIDER
man–fre 07.00–22.30
lør & søn 08.00–22.30
Beliggenhet: Ved Rv4 nær CC Gjøvik

GPS: 60.79488, 10.69764

TORSÆTRA
Totenåsen, N-2848 Skreia +47 61 16 61 09 info@torsetra.no www.torsetra.no

 Torsætra serves homemade food based on 
old recipes, using fresh, local products. In 2012 we 
became regional champions in the Ganefart food 
awards. Give in to temptation and try our homemade 
cakes, traditional dishes or our mouth-watering 
Sunday bu� et. Torsætra is a place to rest and relax, 
by the fi re or outside in the sun. Welcome! 

GPS: 60.62307, 10.94796

 Hos oss på Torsætra serverer vi god 
hjemmelaget tradisjonsmat etter oppskrifter 
fra gamledager. Vi bruker ferske og gode råvarer 
fra vår egen bygd. I 2012 ble vi stolte regionvinnere 
av konkurransen Ganefart 2012. La deg friste av 
hjemmelagde kaker og smørbrød. På hverdager 
serveres tradisjonelle middagsretter fra klokken 
13.00. Hver søndag lages et stort fl ott koldtbord 
med varme og kalde retter samt desserter.
Torsætra er et kvilestelle der skuldrene senkes 
naturlig ned. Her er det fi nt å sitte både inne 
ved peisen eller ute i solveggen. Velkommen til oss!

 Fancy a tender and juicy dinner?
We serve the best steak in town! Big Horn Steakhouse o
 ers 
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

BIG HORN, GJØVIK

GPS: 60.79444, 10.69402

Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik +47 61 13 08 40 gjovik@bighorn.no www.bighorn.no

 LYST PÅ EN MØR OG SAFTIG MIDDAG? 
Vi har byens beste bi� ! Big Horn Steakhouse 
tilbyr en uformell atmosfære i lune og koselige 
omgivelser. Vårt varemerke er saftige, møre 
bi� er 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 17.00–21.00

FOTO: Matprat.no

 Café Pi is a café, restaurant and bar with a friendly 
ambience. Enjoy our great co� ee, relax with a drink or 
sample one of our delicious meals. All dishes are pre-
pared from scratch, our bread is homemade and our 
pizza baked in a stone oven – giving our food a unique 
style. 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

CAFÉ PI, GJØVIK

GPS: 60.79444, 10.69402

Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik +47 61 13 08 42 q.strand@choice.no www.strandgjovik.no

 Café Pi er en stemningsfull café/restaurant 
med bar. Her kan en kose seg med god ka� e, godt 
drikke eller en velsmakende rett. Siden all maten 
lages fra bunnen av, brødene er hjemmebakte og 
pizzaen stekes i steinovn, får maten et eget særpreg. 
Det er også en del arrangement i Café Pi. 
Om sommeren fl ytter 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
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 Pleasant café with indoor and outdoor seating 
in the pedestrian street in the town centre, near the 
railway and coach station. “Truck drivers’ breakfast”, 
lunch, dinner and cakes. Bu� et, catering and cakes 
for all functions. 

Opening hours
Mon–Fri 0730–1700 / Sat 0800–1500

 Hyggelig kafé med ute- og inneservering 
nederst i Storgata/gågata, sentralt plassert midt 
mellom sentrum, jernbane-/busstasjonen. 
Vi tilbyr «sjåførfrokost», lunsjretter, middag 
og kaker. Egen smøredisk. Koldtbord, catering 
og kaker til enhver anledning.

ÅPNINGSTIDER
Mandag–fredag 07.30–1 7.00
Lørdag 08.00–15.00
 

GJØVIK KAFÉ & CATERING AS

GPS: 60.79628, 10.69262

Tordenskjoldsgt. 1, N-2821 Gjøvik – Inngang Storgata +47 61 17 78 45 FAX: +47 61 17 22 51

 Drengestua Kafé is located at Gjøvik Gård. 
Here you can relax and enjoy good co� ee, cakes, rolls 
and light meals. The café seats up to 40 guests indoors 
and several hundred outdoors on a nice summer’s day. 
The piano room is one of the town’s smallest stages, 
providing a venue for concerts, lectures and other 
events. Drengestua also has a gallery, gift shop and 
library with opportunities for book swapping. Our 
premises are suitable for functions, meetings etc. 
– please contact us. The café is run by Gjøvik local 
authority’s culture section.
Opening hours
Tuesday–Saturday 11.00–16.00
Sunday 12.00–16.00
Closed Mondays

DRENGESTUA KAFÉ

GPS: 60.79333, 10.69222

Gjøvik Gård +47 90 57 74 55 drengestuakafe@gjovik.kommune.no www.mjosmuseet.no

 Drengestua kafé fi nner du på Gjøvik Gård. 
Her kan du kose deg med god ka� e, kaker, rund-
stykker og enkle matretter. Kaféen rommer opptil 
40 personer inne og fl ere hundre ute på en fi n 
sommerdag. Pianorommet i kaféen, som er en 
av byens minste scener, er åpen for konserter, 
foredrag med mer. Drengestua rommer også eget 
galleri, gavebutikk, og bibliotek hvor det er mulighet 
for bok bytte. Våre lokaler egner seg i tillegg for 
ulike selskaper, møter og lignende – ta kontakt. 
Kaféen driftes av seksjon for tilrettelagte kulturtilbud 
i Gjøvik kommune. 

ÅPNINGSTIDER
Tirsdag–lørdag kl 11 .00 –16.00
Søndag kl 12.00– 17.00 / Mandager stengt

BRUSVEEN GÅRD

GPS: 60.79153, 10.67669

Mathias Topps Veg 32, N-2821 Gjøvik +47 97 09 45 34 fi rmapost@mustadpark.no 

 The fi rst documented reference to Brusveen 
Gård is in 1635. The Mustad family acquired the farm 
200 years later in order to obtain rights to the hydro-
electric power at Hunnselva in connection with the 
establishment of ”Brusveen Spiger og Staal traad fabrik”, 
later O. Mustad & Søn AS. The farm Brusveen Gård, 
which today is owned by Mustad AS has remaine d 
essentially unchanged in the past centuries, and all 
maintenance is carried out with extreme care. 

Brusveen Gård is today used by Mustad AS a resi dence 
for entertaining in connectio n with important business 
visitors, and is now open for business lunches and dinne-
rs. With its unique atmosphere and eminent cuisine, this 
is an elegant and exclu sive setting for relation-building 
and other special events. Businesses may also rent 
Brusveen Gård on a daily basis for smaller courses/
con ferences. The farm has 6 unique double rooms for 
overnight visitors. Capacity: 24 guests for lunch/dinner.

 Året 1635 er første gang Brusveen Gård er 
nevnt.  Mustadslekten  kjøpte gården 200 år senere 
for å få bruksrettighetene til vannkraften fra 
Hunnselva i forbindelse med etablering av «Brusve-
en  Spiger og Staaltraadfabrik», senere O. Mustad & 
Søn AS. Brusveen Gård, som i dag eies av Mustad 
AS, er så godt som uforandret, og alt vedlikehold 
 gjøres med pietetisk hånd.

Brusveen Gård ønsker velkommen til 
lunsj- og  middagsarrangementer for nærings- 
og organisasjons livet
Med sin helt spesielle atmosfære og sitt eminente 
kjøkken er dette en vakker, smakfull og unik ramme 
for relasjonsbygging og viktige anledninger. Brusve-
en Gård kan også leies på dag-  eller døgnbasis for 
møter, mindre kurs og konferanser, konfi rmasjon, 
minnesamvær og barnedåp.
Gården har seks helt spesielle dobbeltrom og ett 
unikt enkeltrom, Kongerommet, for overnattin g. 
For ytterligere overnatting samarbeider vi med 
 lokale hoteller. 
Kapasitet: 24 gjester til lunsj/middag, 
inntil 50 gjester for mottagelser med  enklere 
servering. 

 

www.brusveengard.no
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 Dining in Lasse Liten satisfi es 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 experi ence 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.

LASSE LITEN KJØKKEN & BAR

GPS: 60.79738, 10.69010

Trondhjemsvn. 5, N-2821 Gjøvik +47 61 18 39 70 post@lasseliten.no www.lasseliten.no

 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

 This magnifi cent Swiss-style villa has long 
culinary traditions within its walls. Delicious food 
has been served here since 20 January 1889! Our 
chefs o� er delicious food made with only the very best 
ingredients and with plenty of love. Here you will fi nd 
knowledgeable and service-minded waiters and 
waitresses who will ensure that you have an 
enjoyable evening.

GPS: 60.79578, 10.68726

Øvre Torvgt. 24, N-2815 Gjøvik +47 61 17 04 44 post@gamletorvetspiseri.no www.gamletorvetspiseri.no

 I dette fl otte huset i sveitserstil sitter 
det gode mattradisjoner i veggene. Her har det 
vært kontinuerlig servering siden 20. januar 1889! 
Det var nemlig denne dagen Gjøvik Arbeider-
samfund hadde høytidelig åpning av sitt eget 
hus – Arbeidersamfundet, eller bare «Samfundet» 
som det het på folkemunne. Kjøkkenet tilbyr 
smakfull mat laget av de beste råvarer tilberedt 
med masse kjærlighet. Her er det kunnskapsrike 
og blide servitører som legger til rette for en 
hyggelig aften.

GAMLETORVET SPISERI RAMBEKK GÅRD SELSKAPSLOKALER

GPS: 60.776462, 10.698673

Rambekkvegen 6, N-2816 Gjøvik +47 61 17 14 92 jens-ma@online.no www.gjovik.com

 Velkommen til en hyggelig ramme rundt festlige 
anledninger og bonderomantikk i sentrum av Gjøvik. 
Den ombygde Låven og Stallen på Rambekk Gård 
gir en fl ott ramme rundt alle typer selskaper, det 
være seg bryllup, jubileum, barnedåp, konfi rma-
sjoner, minnesamvær, kurs eller fi rmaarrangement. 
Vi er godkjente til å kunne foreta vielse med prest eller 
humanetisk vigsel inne på Låven. 
I tillegg kan din bedrift nyte  alle kurs- og konfer anse-
fasiliteter og deilig mat i nybygde lokaler. Ta kontakt 
for en hyggelig prat og et uforpliktende tilbud hos 
Jens-Ivar og Karin – velkommen skal du være! 

 For a perfect backdrop to a celebration, look 
no further. The converted barn and stables at Rambekk 
Gård in the centre of Gjøvik provide a romantic and tra-
ditional setting for any kind of function, be it a wedding, 
anniversary, christening, memorial, course or corporate 
event. We are licensed to o�  ciate Christian and 
humanist weddings in the barn.
For companies we o er course and conference 
facilities and delicious meals in newly built premises. 
Contact us for a friendly and informal chat with
Jens-Ivar and Karin – we wish you a warm welcome!

MØLLA SELSKAPSLOKALE OG GALLERI

GPS: 60.78594, 10.69949

Brennerigata 3, N-2815 Gjøvik +47 47 90 62 40 tove@thermo-fl oor.no www.gjovik.com

 ET HYGGELIG STED FOR ALLE TYPER 
SELSKAPER OG ARRANGEMENTER
Skal du arrangere bryllup, konfi rmasjon, 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 er 
totalrenovert i løpet av de senere årene. Mange av 
de opprinnelige, grove konstruksjonene har blitt 
ivaretatt, og sammen med varm og innbydende 
dekor er Mølla et svært trivelig sted for nettopp 
ditt arrangement. Mølla benyttes også til kunst-
utstillinger og konserter. Lokalene er tilrettelagt 
for funksjonshemmede. Ta en telefon og slå av 
en prat med Tove for mer informasjon.

 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 has undergone a complete 
refurbishment in the last few years. Many of the 
original, rustic features have been preserved, and 
combined with warm and beautiful decor, 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.
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 Bjørnen tavern – more than just a stopover
Welcome to a pleasant stopover along road Rv 3, 
where you can enjoy a good meal or host a function. 
We also o� er course and conference/meeting facilities. 
We have 8 apartments in 4 duplex cabins. Each apart-
ment has 2 bedrooms and a loft bed. We also provide 
catering if you are planning a function at home. 
Free delivery in the Gjøvik – Land – Toten area. 
Our delicious dishes are traditional and many are 
homemade. Bjørnen is a great stopover along the way, 
with a café, petrol station and cabin hire.
Welcome!

BJØRNEN KRO

GPS: 60.803757, 10.212782

Gamlevegen 4, N-2879 Odnes +47 611 26 000 info@bjornen.no www.bjornen.no

 BJØRNEN KRO – IKKE BARE ET NATURLIG 
STOPPESTED LANGS RV. 33
Velkommen til et hyggelig stopp langs veien, om 
du ønsker et godt måltid eller et sted å arrangere 
et hyggelig lag. Her er også fasiliteter til kurs- og 
konferansevirksomhet og andre møter. Vi har 8 
romslige leiligheter fordelt på 4 vertikal delte hytter. 
Alle med 2 soverom og hems. Ønsker du å ha lag 
hjemme, leverer vi også catering. Fritt tilkjørt Gjøvik 
– Land – Toten område. Den deilige maten er 
tradisjonsrik og fl ere av våre retter er hjemmelaget. 
Bjørnen er et godt tilbud langs veien med både 
kafè, bensinstasjon og hytteutleie. 
Velkommen inn til oss!

 Enjoy the tranquillity of the countryside 
Stokke Nedre lies in a beautiful cultural landscape 
on the shores of lake Mjøsa, 12 km north of Gjøvik. 
The farm has a long beach ideal for outdoor activities 
and recreation. Stokke Nedre o� ers accommodation, 
seminars, courses, functions and more in the main 
building or the boat house. There are three basic 
standard cottages right on the lake. Welcome to 
an enjoyable farm experience.

STOKKE NEDRE

GPS: 60.88623, 10.67662

Stokkevegen 139, N-2825 Gjøvik +47 93 86 30 59 post@stokkenedre.no www.stokkenedre.no

 NYT DET FREDELIGE LANDLIV 
Stokke Nedre har en sentral beliggenhet i et 
vakkert kulturlandskap som ligger ned mot Mjøsa, 
ca. 12 km nord for Gjøvik. Gården har lang strand-
linje som innbyr til fritidsaktiviteter og rekreasjon. 
På Stokke Nedre kan vi tilby overnatting, seminarer, 
kurs, selskaper eller andre samlinger i hovedbygnin-
gen eller i båtnaustet. I hovedbygningen er det fem 
rom for overnatting og tre bad, i det nye stabburet 
er det fem rom med hvert sitt bad. Det er ellers tre 
enklere hytter på gården som ligger rett ved Mjøsa.
Velkommen til en hyggelig gårdsopplevelse!

KULINARISKE OPPLEVELSER 
– EN FRYD FOR GANEN

 Det innlandske klimaet byr på en 
matproduksjon utenom det vanlige! 
Kulturlandskap og flatbygd hånd i hånd, 
sammen med temperaturer som gir 
ypperlige avlinger – slik gir avkastning  
i form av de beste grønnsaker, frukthager, 
det møreste kjøttet og den deiligste 
melken. Vi er stolte av våre mattradisjoner 
som du kan få oppleve hos oss. Ønsker du 
en kulinarisk reise med lokale drikkevarer 
til – kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg  
å oppleve de herligste festmåltider og  
ekte matglede. 
mette@visithr.no | hg@gjovik.com

 CULINARY ADVENTURE  
– TO PLEASE THE PALATE
Our dry inland climate lets us produce food of  
an out of the ordinary quality. A varied landscape 
developed by centennials of farming is beautiful to 
the eye. We have temperatures that make sure the 
products ripen slowly and taste fantastic. We are 
happy to serve the most tender meat, exquisite and 
tasty vegetables, fruits and berries straight from the 
garden and fresh milk from happy cows. We are 
proud to present our traditional kitchen, and would 
love to organize a culinary adventure for you, 
including great feasts and enough time to enjoy. 
mette@visithr.no / hg@gjovik.com
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 Utvika Camping is set on the shores of the 
Tyri� orden lake, beside highway 155 (the old E-16 
highway). The camp site is an ideal starting point for 
day trips, with Oslo and Hadeland just 35 minutes away. 
The season runs from 1 May until week 41. Kiosk and 
café open are every day in the high season and at week-
ends during the rest of the season. New motorhome 
pitches with unpaved standings. Wifi , playground, beach 
and water trampoline. Motorboat and canoe hire.
Open all year
In winter, advance bookings only.

UTVIKA CAMPING

GPS: 60.02959, 10.26292

Utstranda 263, N-3531 Krokkleiva +47 93 24 62 30 post@utvika.no www.utvika.no

 Beliggenhet ved Tyri� orden, langs vei 155 (gamle 
E-16 mellom Hønefoss og Oslo). Plassen er et godt 
utgangspunkt for dagsutfl ukter, kun 35 min. til Oslo 
og Hadeland. 
Sesongen her er fra ca 1. mai t.o.m. uke 41. 
Kiosken og kafeen er åpen hver dag i høyssesongen 
og i helgene resten av sesongen. Nye bobilplasser 
med fast dekke.
Wi-Fi, lekeplass, badestrand og vanntrampoline. 
Motorbåter og kanoer til leie.
Helårsåpent! 
Forhåndsbestilling nødvendig i vintermånedene.

ODIN CAMPING AS

GPS: 60.092764, 10.189063

Gomnesveien 372, N-3530 Røyse +47 45 60 03 82 post@odincamping.com www.odincamping.com

 Odin Camping ligger sentral plassert ved 
Onsakervika ved Tyri� orden og har adgang til en 
fl ott badestrand hvor våre gjester kan bade, sole og 
nyte ferielivet på late, fantastiske sommerdager.
Overnattingsmuligheter: Tre store hytter med 
dusj, toalett og koselig terrasse. Én hytte med hems 
og to soverom. Fire små hytter med sengeplass til 
tre som et rimelig alternativ. Plasser for camping-
vogner, bobiler og telt. Ønsker du en langtidsplass? 
Vi har ledige faste plasser og tar gjerne hånd om 
vinterlagring  av campingvogner (begrenset størrelse) 
Velkommen til Odin Camping!

 Odin Camping enjoys a central location at 
Onsakervika on the shores of the Tyri� orden lake, 
and has access to a lovely beach where our guests can 
take a bath, sunbathe and enjoy those lazy, gorgeous 
summer days. Accommodation: Three large cottages 
with shower, toilet and an attractive terrace. One cabin 
with a loft bed and two bedrooms. Four inexpensive 
smaller cottages sleeping three people. Pitches for 
caravans, motorhomes and tents. Are you looking for 
a long-term pitch? We have vacant pitches and can 
o� er winter storage for caravans (size restrictions apply). 
Welcome to Odin Camping!

OVERNATTING

KONFERANSE/MØTELOKALER

SELSKAPSLOKALE

HYTTE/UTLEIE

CAMPING

RESTAURANT/SPISESTED

AKTIVITET/FAMILIE

SVØMMEHALL (INNE)

BADEPLASS (UTE)

UNDERHOLDNING

GOLF

LANGRENN

LØPE/TURMULIGHETER

TØMMESTASJON

VASK/RENS

BÅTUTLEIE

FØLG PÅ FACEBOOK

FØLG PÅ INSTAGRAM
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RINGERIKE GJESTEGÅRD AS

GPS: 60.14742, 10.25246

Osloveien 77, N-3511 Hønefoss +47 32127420 post@ringerike-gjestegaard.no

 DISTRIKTETS STORSTUE 
Enten du er sulten eller bare ønsker en ka� ekopp 
fi nner du det du trenger hos oss. Gjestegårdskost 
etter norske tradisjoner porsjoner så det holder og 
priser så det fryder. Vi lover å ta vare på deg som 
gjest og vi ber deg alltid tilbake. 
På vårt motell har vi 15 rom og kan ta i mot 
30 gjester til overnatting. Vi har møterom til ca. 
30 personer. Sentralt plassert ved en av Norges 
viktigste ferdsels årer, E 16, ved avkjøringen til 
Hønefoss fi nner du Ringerike Gjestegård.
Et vertshus så trivelig at ennå har ingen dratt 
herfra uten å betale sin kost.

 Ringerike`s meeting place 
Whether you’re hungry or just fancy a co� ee 
– here you will fi nd what you need. Local and national 
dishes, generous portions and a� ordable 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 dele gates. Ringerike Gjestegård enjoys a central 
location by the Hønefoss exit on one of Norway’s 
busiest route, highway E16. 

ringerike-gjestegaard.no

COMFORT HOTEL RINGERIKE

GPS: 60.16644, 10.25731

Kongensgate 3, N-3510 Hønefoss +47 32 17 16 20 co.ringerike@choice.no 

www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-ringerike

 Det urbane kurs-og møtehotellet midt 
i Hønefoss sentrum og det ideelle overnattings-
hotellet 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 fi nner 
du 5 møterom med kapasitet opptil 160 personer 
i den største salen. I Comfort Beauty Clinique tilbys 
alt fra ansiktsbehandlinger og ulike massasje-tilbud, 
og Comfort Fitness Center har alt av moderne 
utstyr som man trenger for en god treningsøkt.

 An urbane conference hotel located in the centre 
of Hønefoss, Comfort Hotel Ringerike also o� ers 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 o� er 5 conference rooms, 
with the largest seating up to 160 delegates. Comfort 
Beauty Clinique provides a range of beauty treatments 
and massages, while Comfort Fitness holds all the 
modern equipment needed for a good workout. 

EVJUA STRANDPARK

GPS: 60.64370, 11.04544

Totenvika, N-2848 Skreia +47 95 81 33 85 idyll@evjua.no www.evjua.no

 Evjua Strandpark is situated in the cove of 
Totenvika next to highway Fv 33 between Minnesund 
and Gjøvik. The idyllic lakeside beach park is clearly 
visible from the road – 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 o� ers accommodation at its camp site 
or at the venerable Kapteinsboligen – the Captain’s 
Residence (9 beds). You can enjoy activities such as 
beach volleyball, water trampolining, fi shing, bathing, 
climbing and scenic paths along lake Mjøsa, through 
beautiful countryside and forests to the top of the 
Totenåsen hill. For the very fi t, there are walks to 
hilltops, including Hervenknappen, with spectacular 
views of lake Mjøsa, the mountains and the distant 
forests of Sweden.

 Evjua Strandpark fi nner du midt i vakre 
Totenvika langs Fv 33 mellom Minnesund og 
Gjøvik. Den idylliske strandparken ved Mjøsa er
 lett synlig fra veien – bare se etter restauranten 
Viken II som er formet som en tradisjonell mjøsbåt 
og ligger majestetisk langs moloen på 
Evjua Båthavn.
I tillegg til restaurant og båthavn kan Evjua Strand-
park by på overnatting på camping plassen eller i det 
fl otte feriehuset «Kapteins boligen» (plass til 9). Du 
kan også boltre deg i aktiviteter som strandvolley-
ball, vanntrampoline, fi ske, bading, naturklatrepark, 
samt fl otte turstier som tar deg langs Mjøsa, opp 
gjennom det vakre naturlandskapet, gjennom 
skogen og helt opp til Totenåsen.  
For de sprekeste fi nnes også fl otte toppturer, 
blant annet til Hervenknappen, med spektakulær 
utsikt over Mjøsa, de store � ellene, og langt inn 
i Sveriges skoger.
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 Camp site set in idyllic surroundings, great 
pitches for campers right on the shore of lake Mjøsa. 
16 rental cottages of varying standards, sanitary 
facilities and playground. Kiosk and café during the 
summer season. Great fi shing, good walking terrain 
– simply a beautiful site for people of all ages. 
Exciting and creative activities available many 
weekends throughout the year. Open all year.

HEKSHUSSTRANDA CAMPING AS

GPS: 60.72285, 10.84809

Brennerivegen, N-2849 Kapp +47 61 16 91 57/+47 91 59 43 69 maylissroen@hotmail.com

 Campingplass med idyllisk beliggenhet, 
fl otte plasser for døgnturister helt nede ved 
Mjøsas bredder. 
16 utleiehytter med forskjellig standard, 
sanitæranlegg og lekeplass. Kiosk og kafe 
i sommersesongen. Flotte fi skemuligheter, 
bra turterreng og en nydelig plass for alle 
alderstrinn. Spennende og kreative 
aktiviteter tilbys fl ere helger i året. 

HELÅRSÅPENT
 

www.hekshusstrandacamping.no

SILLONGEN TOTEN H  OTEL

GPS: 60.69959, 10.73496

Sillongenvegen 149, N-2846 Bøverbru +47 61 19 69 00 toten.hotel@sillongen.no www.sillongen.no

 Vi tilbyr overnatting i komfortable enkelt- 
eller dobbeltrom og feriehus. Alle rom med dusj/wc, 
TV og gratis trådløst nettverk. Sommerpriser 
01.06.–31.08. Overnattingspakker med greenfee.
Selskapslokaler for store og små anledninger. 
Servering av hjemmelaget kortreist mat alle dager. 
Småretter, lunsj og middag.
Aktiviteter: Golf, minigolf, fi ske- og tråbåtutleie. 
Barnevennlig badestrand.
Åpen kiosk på soldager.

 We o� er accommodation in comfortable single 
or double rooms and holiday homes. All rooms have en 
suite showers/toilets, TV and free wifi . Summer prices 
apply 01.06-11.08. Accommodation packages with 
green fee.
Function rooms for big and small events. Homemade 
short-distance food available every day. Light meals, 
lunch and dinner.
Activities: Golf, mini-golf, fi shing and pedalos for hire. 
Child-friendly beach.
Kiosk open on sunny days

GJØVIK VANDRERHJEM HOVDETUN

GPS: 60.79768, 10.67155

Parkveien 8, N-2821 Gjøvik +47 61 17 10 11 F: +47 61 17 26 02 post@hovdetun.no www.hovdetun.no

 Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun ligger idyllisk 
til ved friluftsområdet Fastland, ca. 1 kilometer fra 
Gjøvik sentrum. Rett utenfor døren fi nner man 
utendørs badeanlegg, tennisbaner, volleyballbane 
og skibakke. Vi tilbyr overnatting i forskjellige rom 
og leiligheter, blant annet i enkeltrom/tosengsrom 
(740/900 kr), og fi re-/sekssengs rom/leiligheter 
(fra 330 kr per seng). De fl este rom/leiligheter 
har bad og TV. Frokost, sengetøy, håndkle, internett 
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 o  er 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, internet and car park are included 
in the price. 
Members of Hostelling International 
are entitled to a 10% discount.

 Badeland Gjestegård is a family-friendly hotel 
with 46 guest rooms, all with en suite shower/bath/
WC, TV and wireless internet. The hotel enjoys a scenic 
setting in the forest of Raufoss, 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 confe-
rence hall seats up to 60 delegates and is fi tted with the 
full range of audio visual equipment. Visit us and enjoy 
all we have to o� er! 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.

BADELAND GJESTEGÅRD

GPS: 60.72154, 10.59239

Badelandveien, N-2830 Raufoss +47 61 19 00 00 F: +47 61 19 26 70 post@badeland-gjestegaard.no 

 Badeland Gjestegård er et familievennlig 
overnattingssted bestående av 46 værelser, alle 
med dusj/bad, WC, TV og trådløst nettverk. Hotellet 
ligger i naturskjønne omgivelser i Raufoss-skogen, 
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 konferanse-
sal kan ta opp til 60 personer og har alt av AV-
utstyr. Velkommen til oss for et godt tilbud!
Priser per døgn inkl frokost: Dobbeltrom fra 
kr 890, enkeltrom fra kr 690, familierom med 
4 senger kr 1390. Egne rabatter for grupper.
A la Carte restaurant åpen alle dager mellom kl 17–21

www.badeland-gjestegaard.no
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COMFORT HOTEL GRAND

GPS: 60.796626, 10.690553

Jernbanegt 5, N-2821 Gjøvik +47 61 14 00 00  co.gjovik@choice.no www.grandgjovik.no

 Comfort Hotel Grand is Gjøvik’s oldest and most 
beautiful hotel. Built in 1902, the hotel has undergone 
refurbishment in several stages to preserve its original 
archite cture. Comfort Hotel Grand is located in the 
centre of Gjøvik within walking distance of all amenities.
Capacity
90 rooms, 146 beds
5 conference rooms seating between 
2 and 120 delegates

 Comfort Hotel Grand er Gjøviks eldste 
og vakreste hotell. Hotellet ble bygd i 1902 og 
er restaurert gjennom fl ere etapper slik at 
arkitekturen har blitt godt ivaretatt.
Comfort Hotel Grand ligger midt i Gjøvik 
sentrum med gangavstand til alle  fasilitete r. 
Kulturopplev elser som Gjøvik Glassverk, Skibladner, 
Kau� eldtgården og Fjellhalle n bør nevnes.

KAPASISTET
90 rom, 146 senger 
5 konferanserom med plass fra 2 til 120 personer

KLØVERHOTELLET

GPS: 60.80504, 10.67794

Kyrre Greppsgt. 23, N-2819 Gjøvik +47 61 10 82 50 post@kloverhotellet.no www.kloverhotellet.no

 Kløverhotellet er et lite, koselig og moderne 
hotell. Hotellet har 26 fi ne rom samt kurs- og 
konferanse avdeling. Vi har åpent fra mandag til 
fredag, helgeåpent etter avtale. I vår modern e 
kursavdeling har vi plass til inntil 80 personer. 
Lokalene er også godt egnet til selskape r. 
Beliggenhet nær sykehuset og med gangavstand 
til sentrum. Gratis parkering for våre gjester.

 Kløverhotellet is a small, cosy and modern hotel, 
with 26 rooms and conference facilities. We are open 
Monday to Friday, and weekends by appointment. 
Our modern conference premises can accommodate up 
to 80 delegates. The venue is also suitable for functions. 
Situated near the hospital, within walking distance of 
the town centre. Free parking for guests.

QUALITY HOTEL STRAND

GPS: 60.79444, 10.69402

Strandgt. 15, N-2815 Gjøvik +47 61 13 20 00 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 o� ers 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 conferen-
ces. Our specially trained Quality Meeting Advisors 
will help you create a perfect event. 
Visit our website for special o� ers.

 Quality Hotel Strand er et fullservice hotell 
som inneholder to restauranter, nye komfortable 
superior rom og deluxerom med balkong og god 
utsikt. I tillegg fi nner du innlandets største 
og beste spa. 
Hotellet har gode moderne konferanse- og fest-
lokaler som er godt egnet til bryllup, jubileum og 
bursdager. På sommeren vil du fi nne en takrestau-
rant 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 anner ledes 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.
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 4 star campsite in a scenic location. 
Great pitches for tourists by lake Mjøsa. Modern 
sanitar y facilities. 33 cottages and 2 apartments. 
Good bathing places, ball games area, great hiking 
trails, fi shing, 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.

SVEASTRANDA CAMPING AS

GPS:  60.88894, 10.67548

Stokkevegen 147, N-2825  Gjøvik +47 61 18 15 29 resepsjon@sveastranda.no www.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. 
Gode bademuligheter, ballslette, fi ne turstier, 
fi skemuligheter, 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.

LYNGSTRAND CAMPING

GPS: 60.717349, 10.295629

2862 Fluberg +47 611 23 062/ 47 995 77 875 runeselj@online.no www.lyngstrand.no

 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 4 hytter på plassen 
og fl otte, tilrettelagte aktiviteter som fi nt strand-
område med badeplass, fi skemuligheter i Rands-
  orden og områdene omkring, trim- og turstier 
i plassens umiddelbar nærhet og utleie av robåt. 
I tillegg fi nnes aktiviteter for de yngre med gode 
sykkel muligheter, egen ballslette, lekeplass med 
sklie, husker, sandkasse og ikke minst en veldig 
populær badebrygge. Velkommen!

 Lyngnastrand o� ers spacious, clean and green 
surroundings where vegetation provides natural screens. 
There is space for around 100 caravans, tents and mot-
orhomes. The camp site has 4 cottages, a range of acti-
vities, a bathing place, fi shing in the Rands� orden 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!

RINGELIEN GÅRD

GPS: 60.644431, 10.337818 

Vestsidvegen 1832, 2860 N-Hov +47 91 70 41 14 lars@ringelien.no www.ringelien.no

 Holiday in the country
Ringelien Gård, situated on the western shore of the 
lake Rands
 orden in Søndre Land, is an ideal destination 
for a relaxing holiday all year round. We have two 
high-standard holiday homes.
Kåret is a large house with 8 beds in three rooms. 
The house can be hired for functions on request.
Smiua is close to the lakefront and o  ers six beds 
in three rooms. Both houses have boats for hire and 
access to a bathing jetty and sauna.
The surrounding countryside o  ers great hiking and 
skiing. Ringelien Gård enjoys a central location and is 
the perfect starting point for trips to towns, cultural 
sites and the mountains. In summer, Ringelien’s famous 
Møkkjeller hosts various cultural events. “Opera in 
August” has become a trademark.
As an additional income source, the farm also 
sells and delivers birch fi rewood.

 

 LEGG FERIEN TIL LANDSBYGDA 
På Ringelien gård som ligger på vestsida av 
Rands orden i Søndre Land kan du ha en avslapp-
ende ferie hele året. Her fi nnes to feriehus 
med høy standard. 
Kåret er et stort hus med i alt 8 sengeplasser 
fordelt på tre rom. På forespørsel kan dette leies 
ut til små selskaper. 
Smiua ligger nær Rands orden og har 
6 sengeplasser fordelt på tre rom. Begge hus har 
adgang til badebrygge, badstue og båtutleie. 
Det er fl otte tur-og skiløyper i bygda og på 
veståsen. Ringelien gård ligger relativt sentralt 
i innlandet og er et godt utgangspunkt for turer til 
byer, kulturdestinasjoner og  ellområder. Gården 
har blitt spesielt kjent gjennom sin Møkkjeller hvor 
det i sommerhalvåret er kulturarrangementer.  
Opera i august har blitt en merkevare. 
Salg og utkjøring av bjørkeved er også 
en tilleggsnæring på gården. 

OPPLEV 
MØKKJELLEREN

Kulturarrangementer 
i sommerhalvåret med 

bl.a. Opera i august
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LAFTETUNET HYTTE- OG FRITIDSSENTER

GPS: 60.85557, 10.03906

Storgaten 103, N-2870 Dokka +47 61 11 22 12 kristian@laftetunet.no www.dokkacamping.no

 Dokka Camping is an all-year camp site with 
cottages, tent pitches and caravan pitches for all-year, 
seasonal and short-term hire. The site measures 
200,000 m², comprising a pine meadow with space 
for 250 caravans and cottages with a total of 60 beds. 
In summer we o� er a range of activities, including: 
Beach volleyball, tennis, mini-golf, fi shing in fi sh pond, 
bathing in pond with slide, trampoline. There is also a 
large playground with slides, swings, a castle, pirate 
ship, zip wire and much more. In winter, the resort is 
a short distance away from hills and mountains with 
great opportunities for skiing and sledging. 
The camp site has its own pub/café, and a festival 
arena for concerts and dancing in summer.

 Dokka camping er en helårscamping med 
hytter, teltplasser, campingvognplasser for helårs-, 
sesong- og korttidsplass. 
Campingen har nå et område på 200 dekar 
som består av pent opparbeidet furumo og har 
i dag kapasitet på 250 vogner, og 15 hytter 
med tilsammen 60 sengeplasser.
På sommerstid kan vi tilby en rekke aktiviteter: 
Sandvolleyball, tennis, minigolf, fi sking i fi skedam 
eller elv, bading i egen dam m/sklie, trampoline. Vi 
har også en stor innholdsrik lekeplass med sklier, 
husker, lekeslott, sjørøverbåt, taubane og mye mer. 
På vinterstid er det kun en liten biltur til � ell og åser 
med muligheter for fl otte skiturer og aking.
Campingen har også sin egen pub/enkel kafé, med 
tilhørende festivalarena hvor det arrangeres kon-
serter og dansefester gjennom sommeren.
Gangavstand til Dokka Sentrum der du fi nner:
Butikker, kjøpesentre, postkontor, bank, kafeer, 
vinmonopol og restauranter.

TØMMESTASJONER 
FOR BOBILER OG CAMPINGVOGNER  
I GJØVIKREGIONEN, HADELAND  
OG RINGERIKE

GJØVIK
Statoil Mjøsstranda
Bryggeveien 11, Gjøvik
GPS: 60.79671, 10.68864

NORDRE LAND
Renseanlegget på Dokka 
Odnesvegen 82, Dokka
GPS: 60.82662, 10.08623

ØSTRE TOTEN
Viken II, Totenvika
Evjuavegen 30, Skreia
GPS: 60.64370, 11.04544

RINGERIKE
Esso Hvervenkastet
Osloveien 79, Hønefoss
GPS: 60.14717, 10.25359

HOLE
Steinfjorden Bilistsenter
Røyseveien 1, Røyse
GPS: 60.08049, 10.28255

GRAN
Nettbuss Øst AS
Jarenveien 65, Jaren
GPS: 60.39807, 10.54362

 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 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. 

SPÅTIND SPORT HOTEL

GPS: 61.06107, 9.89830

N-2880 Nord-Torpa +47 61 11 95 06 / +47 90 81 00 09 post @spatind.no www.spatind.no

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

GPS: 60.16816, 10.32552

Hadelandsveien 386, N-3514 Hønefoss +47 32 14 00 00 salg@klaekken.no www.klaekken.no

 KLÆKKEN HOTELL ER UTEN 
TVIL EN AV RINGERIKES PERLER
Du kan ikke unngå å la deg trollbinde av den 
fl otte hotellparken, med 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!

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

 Thorbjørnrud Hotel is a modern and professional 
conference hotel. It has two wings: the old residence of 
Hadeland glassworks’ CEO and the more recent art 
wing. With 82 hotel rooms and 18 meeting rooms we 
meet all your requirements for courses, conferences, 
seminars, events and functions. We can organise kick-
o�  meetings, Christmas parties, sausage-making 
courses, murder mystery nights, bread-making courses, 
workshops and much more. Our food is produced on 
our own farm, Øvre Kjeksrud Gård in Hadeland. Food 
and food experiences are our passion, and our motto 
is “honest food”.

GPS: 60.24140, 10.40037

 Thorbjørnrud Hotel er et moderne og profe-
sjonelt kurs- og konferansehotell. Hotellet består av 
to fl øyer, den gamle direktørboligen for Hadeland 
Glassverk og den nyere kunstfl øyen. 
Med 82 hotellrom og totalt 18 møterom dekker 
vi alle de krav dere måtte ha til kurs, konferanser, 
seminarer, events og selskap. Vi arrangerer kick-o  , 
julebord, pølsekurs, herregårdsmord, brødbakerkurs, 
workshops og mye mer. I tillegg er maten vi serverer 
produsert på egen gård, Øvre Kjekshus gård på 
Hadeland. Mat og matopplevelser er vår hjertesak 
og vårt motto er «ærlig mat».

THORBJØRNRUD HOTEL AS
 Sagvegen 8, N-3520 Jevnaker +47 61 31 71 00 booking@thorbjornrudhotell.no

 www.thorbjornrudhotell.no

KONFERANSE/MØTELOKALER

SELSKAPSLOKALE

OVERNATTING

RESTAURANT/SPISESTED

AKTIVITET/FAMILIE

SEVERDIGHET

SVØMMEHALL (INNE)

GOLF

LANGRENN

LØPE/TURMULIGHETER

FØLG PÅ FACEBOOK

FØLG PÅ INSTAGRAM
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 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 o� er 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 sta�  that will do their utmost 
to ensure that YOU have a pleasant stay and good 
working facilities, and that you go home with 
a memorable experience! 
Welcome to Hotell Hadeland! – Personal and intimate 
– you won’t disappear in the crowd

HOTELL HADELAND
Granavollen 35, N-2750 Gran +47 61 33 02 25 post@hotell-hadeland.no www.hotell-hadeland.no

 Kun kort vei fra Oslo og Gardermoen fi nner 
du oss, et koselig og intimt kurs og konferansehotell 
i kultur historiske 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, ha gode arbeidsforhold, nyte 
oppholdet og reise hjem med en opplevelse 
som du vil huske lenge!

VELKOMMEN TIL HOTELL HADELAND!
– Personlig og intimt, her blir du ikke bare en i mengden GPS: 60.37127, 10.53283

SANNER HOTELL

GPS: 60.365721, 10.537542 

Granavollen 3–5, N-2750 Gran +47 61 33 33 00 post@sanner-hotell.no www.sanner-hotell.no

 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!

 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!

 Lygnasæter Hotell is the best all year round!
The hotel enjoys a scenic setting in the hills between 
Hadeland and Toten. It is renowned for its delicious 
cuisine, from both Hadeland and other places. Great 
conference facilities. The hotel o� ers adventure 
packages in both summer and winter.
Capacity: 25 rooms, meeting rooms for 
2–100 delegates and great function rooms.
Opening Hours
Mon–Sat 07.00–21.00 | Sun 08.00–21.00 
Doors close at 23.00

LYGNASÆTER HOTELL 

GPS: 60.40442, 10.50993

Lygna, Jaren (Postboks 44, N-2711 Gran) +47 61 32 86 13 lygna@lygna.no www.lygna.no

 LYGNASÆTER HOTELL ER BEST HELE ÅRET!
Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser 
på høydedraget mellom Hadeland og Toten. 
Stedet er kjent for velsmakende mat som f.eks 
Hadelandskost eller «Uta-bygdsmat». Flotte 
kurs- og konferansemuligheter. Hotellet 
arrangerer «opplevelsespakker» både 
sommer og vinter.
Kapasitet: 25 hotellrom, møterom fra 2–100 
personer, fi ne selskapslokaler og salonger.

ÅPNINGSTIDER 
Man–lør kl 07.00–21.00 | Søn kl 08.00–21.00
Hotellets inngangsdører stenger kl 23.00

GRANAVOLDEN GJÆSTGIVERI

GPS: 60.36658, 10.52810

Granavollen 16, N-2750 Gran +47 61 33 77 00 post@granavolden.no www.granavolden.no

 I selve hjertet av det kulturhistoriske Hadeland 
fi nner du ett av Norges eldste gjestgiveri. Nærhet 
til Oslo og Gardermoen, gjør Gra navolden til en 
ideell møteplass for kurs og konfe ranse. 
Gjæstgiveriet er meget godt tilpasset mindre 
kursgrupper og ledersamlinger hvor kvalitet på 
de taljene teller. Vi tilbyr mat med lo kal forankring, 
landlige omgivelser hvor historien beveger deg. 
Ta gjerne kontakt med oss for en prat 
eller et hyggelig tilbud. 
1 time fra Oslo og 40 minut ter fra Gardermoen.

 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 conferences.
The inn is very well suited to small seminar groups 
and management meetings where attention to detail is 
what counts. We o� er food based on local products, 
and rural surroundings steeped in history.
Please contact us for an informal and friendly o� er.
1 hour from Oslo and 40 minutes from Gardermoen.

FOTO: Per Oscar Skjellnan (fasadebilde)
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AKTIVITETER
Activities

GJØVIK 
Biri Trav AS
Paradisvegen 7, 2836 Biri 
+47 61 18 78 88 – side 30

Bowling 1 Gjøvik AS
Trondhjemsveien 83, 2825 Gjøvik 
+47 61 18 52 50 – side 27

Elvedalen Gokartutleie
Snertingdalsvegen 1294,  
2838 Snertingdalen 
+47 97 90 94 21

Gjøvik Olympiske Fjellhall
Heimdalsgt 2, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 82 00

Gjøvik & Toten Guideforening
Vardalsvegen 143, 2825 Gjøvik 
+47 61 14 67 10 – side 33

Haupberg Gård
Øvre vei 193, Redalen, 2836 Biri 
+47 61 18 12 71

Jubel:event AS / Sommerslagere
Liervegen 10, 2849 Kapp 
+47 91 81 86 95 – side 23

KM-Event
Ynglingen, Svoldersgt 2,  
2821 Gjøvik 
+47 61 17 65 31 

Lekeland 1
Sivesindvegen 1, 2827 Hunndalen 
+47 61 17 09 11

Oddproductions
Korallveien 6, 2818 Gjøvik 
+47 90 57 02 72

Otium Spa
Strandgt 15, 2815 Gjøvik 
+47 61 17 86 00 – side 31

Over Skog og Heiberg
Vardalsvegen 261, 2825 Gjøvik 
+47 97 68 35 54

Rib Safari Mjøsa
Storhamarvn. 55 2317 Hamar 
+47 97 55 09 60

Spillene på Gjøvik Gård
Postboks 722, 2805 Gjøvik 
+47 61 18 95 00 – side 23

Vitensenteret Innlandet
Brennerigt. 1, 2815 Gjøvik 
+47 95 90 11 11 – side 32

LAND 
AS Valdresbanen
Postboks 122, 2901 Fagernes 
+47 61 11 26 30 – side 36

Land Golfklubb
Nymoen, 2864 Fall 
+47 93 09 32 68 – side 33

Nashaugsetra
Skinnerlivegen 11,  
2881 Aust Torpa 
+47 95 94 84 36

Oppland Arrangement AS/ 
Feriespesialisten
Vestsidevegen 180, 2890 Etnedal
+47 61 12 06 00 – side 36

Randsfjordbåt AS
Jevnakerveien 3, 2870 Dokka 
+47 90 60 09 08 – side 26

Synnfjellporten AS
Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa 
+47 90 28 06 81

Vassenden Fritid
Trevassvegen 259, 2864 Fall 
+47 91 70 80 11 / 61 12 53 03

TOTEN 
Gjøvik & Toten Golf
Sillongenvegen 147,  
2846 Bøverbru 
+47 61 19 44 88

Grytenholm Isigard
Rute 511, 2848 Skreia 
+47 61 19 60 25

Stensveen Ressurssenter
Stensveen, 2849 Kapp 
+47 91 12 74 54

Totenbadet
Badelandveien, 2830 Raufoss 
+47 61 15 91 80 – side 27

Utstyrssentralen for friluftsliv
Kulturskolen, Kapp Melkefabrikk 
2849 Kapp, +47 48 18 23 40

HADELAND
Acem Halvorsbøle
3520 Jevnaker, +47 61 31 29 00

Braastad Gård
Oppdalslinna 242, 2740 Roa  
+47 95 76 71 18

Hadeland Bergverksmuseum
Hadelandsvegen 1568,  
2742 Grua – side 44 
+47 47 97 01 07 / 61 32 00 80

Hadeland Folkemuseum
Kongevegen 92, 2770 Jaren  
+47 61 31 32 80 – side 44

Hadeland Glassverk
Glassverkveien 9, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 64 00 – side 42

Lygnasæter Hotell AS
Lygnasæter, 2711 Gran 
+47 61 32 86 13 – side 81

Pilegrimssenter Granavollen
Granavollen 14, 2750 Gran 
+47 40 60 01 77 – side 26

Solobservatoriet
2743 Harestua, +47 61 32 30 31

Søsterkirkene Granavollen 
2750 Gran, +47 61 33 52 05

Vestland Båt- og Kanoutleie
Vestlandsveien 21, 3522 Bjoneroa  
+47 90 10 10 71

Øståsen Skiløyper
2750 Gran, +47 95 33 91 31

RINGERIKE 
Bjerkeli Villmarksopplevelser
Hadelandsveien 131,  
3511 Hønefoss  
+47 48 20 04 59 – side 25

Fengselet Hønefoss
Storgata 9, 3510 Hønefoss 
+47 32 12 45 01 – side 39

Fossen Friluft
Ringkollen, 3514 Hønefoss 
+47 90 83 31 80 – side 25

Våre medlemmer
Our members

Kjerratmuseet
Fuglesangveien 17, 3512 Hønefoss  
+47 32 13 42 02 / 93 40 57 70  
side 39

MS Dronning Tyra
c/o Dag Rannekleiv  
Nymobakken 19, 3516 Hønefoss 
+47 93 42 04 48

TBA AS
Strandgata 1, 3513 Hønefoss 
+47 32 12 06 83 / 91 10 35 90
side 21

Utendørs DA
Løken Gård, 3530 Røyse,  
+47 90 99 09 09

Viddas Datter
Oppenåsen 7, 3518 Hønefoss 
+47 92 60 71 12 

Vikerfjell Hytteutleie  
og Fisketjern
Gunbjørrud Gård, Vestre Ådal,  
3516 Hønefoss,  
+47 92 86 77 63

SEVERDIGHETER
Attractions

GJØVIK 
DS Skibladner
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik 
+47 61 14 40 80 – side 48

Eiktunet Kulturhistoriske 
Museum
Øverbyvegen 108, 2825 Gjøvik 
+47 91 17 05 00 – side 46

Galleri Fjordheim
2836 Biri, +47 61 18 59 50

Galleri Svae
Niels Ødegaardsgate 4,  
2815 Gjøvik 
+47 61 17 30 05

Gjøvik Chokolade AS
Storgata 16, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 28 70 – side 53

Gjøvik Glassverk
Brennerigt. 1–3, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 24 70 – side 45

Gjøvik Gård
Niels Ødegaardsgt. 3–9,  
2815 Gjøvik 
+47 91 17 05 00 – side 46

Gjøvik Olympiske Fjellhall
Heimdalsgt 2, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 82 00

Mustad Opplevelser
Raufossveien 40, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 77 00 – side 49

Vidsyn Galleri
Dalborgveien 180, 2817 Gjøvik 
+47 95 97 55 35

LAND
Dokkadeltaet – Naturreservat
2870 Dokka 
+47 46 80 64 23

Lands Museum/ 
Randsfjordmuseene
Villavn. 45, 2870 Dokka 
+47 61 11 06 87 – side 44

TOTEN
Dukkehjem Museum  
og Butikkutsalg
2849 Kapp 
+47 61 16 91 30

Fredholm Besøkshage
Totenvika, 2848 Skreia 
+47 90 06 19 37

Friluftsmuseet Stenberg
Sillongenvegen 230,  
2846 Bøverbru 
+47 91 17 05 00 – side 46

Mjøsmuseet
Postboks 13, 2858 Kapp 
+47 91 17 05 00 – side 46

Peder Balke-senteret
Mjøsvegen 703, 2849 Kapp 
+47 61 14 15 00 – side 47

Totenvika Galleri og Kulturkafe
Steindalen 53, 2848 Skreia
+47 95 23 17 23

HADELAND
Grinakervev
Grinakerlinna 124, 2760 Brandbu 
+47 61 33 48 10 / 99 00 23 77 
side 43

Grinder Gård
Hvindenveien 39, 2750 Gran 
+47 61 33 93 81

Hadeland Bergverksmuseum
Hadelandsvegen 1568,  
2742 Grua – side 44 
+47 47 97 01 07 / 61 32 00 80

Hadeland Folkemuseum
Kongevegen 92, 2770 Jaren 
+47 61 31 32 80 – side 44

Pilegrimssenter Granavollen
Granavollen 14, 2750 Gran 
+47 40 60 01 77 – side 26

Hadeland Glassverk
Glassverkveien 9, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 64 00 – side 42

Kistefos-Museet
Samsmoveien 41, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 03 83 – side 41

Solobservatoriet
2743 Harestua 
+47 61 32 30 31

Sysselgården/Dåpstradisjon
Aschimlinna 199, 2760 Brandbu 
+47 95 99 40 22 – side 45

Søsterkirkene Granavollen
2750 Gran, +47 61 33 52 05

Tegneseriemuseets venner
Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu 
+47 61 33 99 20

RINGERIKE
Ringerike Museum
Norderhov Gamle Prestegård  
3512 Hønefoss 
+47 32 14 10 70 – side 40

Veien Kulturminnepark  
Hringariki
Ringveien 112, 3517 Hønefoss  
+47 32 14 10 70 / 99 47 39 10 
side 40

Kjerratmuseet
Fuglesangveien 17,  
3512 Hønefoss – side 39 
+47 32 13 42 02 / 93 40 57 70

SHOPPING
Shopping

GJØVIK
Byen Vår Gjøvik
Storgata 10, 2815 Gjøvik 
+47 90 70 84 00 – side 54

CC Gjøvik
Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik 
+47 61 13 04 10 – se baksiden 

Cinderella
Storgata 23, 2815 Gjøvik 
+47 61 17 56 66 – side 55

Gamletorvet  
Vask & skjorteservice
Øvre Torvgt. 22, 2815 Gjøvik 
+47 97 00 18 15 

Gjøvik Chokolade AS
Storgata 16, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 28 70 – side 53

Turistbrosjyren er et tilbud for medlemmer i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.  
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Gjøvik Glassverk
Brennerigata 1–3, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 24 70 – side 45

Husfliden
Øvre Torgt. 20, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 42 40

Prydkunst AS
Hunnsveien 2, 2821 Gjøvik 
+47 61 17 33 35 – side 53

Smakfullt Fisk  
og Delikatesser AS
Hunnsveien 4 b, 2821 Gjøvik 
+47 61 13 22 77 

Statoil Mjøsstranda
Bryggevn. 11, 2821 Gjøvik 
+47 61 18 30 20

Vidsyn Galleri
Dalborgveien 180, 2817 Gjøvik 
+47 95 97 55 35

TOTEN
Initiativ Skreia
2848 Skreia 
+47 41 52 10 69

Sogstad Gårdsbutikk
2850 Lena 
+47 95 28 01 10 / 48 25 35 36

Totenvika Galleri og Kulturkafè
Steindalen 53, 2848 Skreia 
+47 95 23 17 23 

Totens Sparebank
2850 Lena, +47 61 14 12 00

HADELAND
Autosenteret Brandbu AS
Torgvegen 1, 2760 Brandbu 
+47 61 33 43 35

Brandbu og Omegn  
Handel og Næringsliv
Torgvegen 4, 2760 Brandbu 
+47 90 60 09 08

Eik Senteret
Sørvangsbakken 23, 2770 Jaren 
+47 61 31 38 50

Grinakervev
Grinakerlinna 124, 2760 Brandbu  
+47 61 33 48 10 / 99 00 23 77  
side 43

Hadeland Glassverk
Glassverkveien 9, 3520 Jevnaker  
+47 61 31 64 00 – side 42

Hemlaga på Næs
Nesgutua 3, 2760 Brandbu 
+47 90 64 64 63 / 61 33 46 36  
side 52

Lygnalia Grunneierlag BA
Dvergstenslinna 9, 2750 Jaren 
+47 95 10 51 08

RINGERIKE
Fossen Friluft
Ringkollveien, 3514 Hønefoss 
+47 90 83 31 80 – side 25

Kuben Senter
Kong Ringsgate 1,  
3510 Hønefoss  
+47 32 12 86 00

Sentrumsbutikkene Ringerike
RNF/Hønefoss bru 1b,  
3510 Hønefoss  
+47 32 17 17 20 – side 51

Villfisken
Renna, 3525 Hallingby 
+47 32 13 67 55 – side 52

SPISESTEDER 
Restaurants

GJØVIK
Big Horn Steak House
Strandgata 15, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 08 40 – side 59

Café Pi, Gjøvik
Strandgata 15, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 08 40 – side 59

Drengestua Kafé
Gjøvik Gård, 2815 Gjøvik 
+47 90 57 74 55 – side 60

Egon
Jernbanegt 5, 2821 Gjøvik 
+47 61 13 24 10

Fahlstrøm Bar & Grill
Fahlstrømsplass 1, 2815 Gjøvik 
+47 61 18 06 00

Gamletorvet Spiseri AS
Øvre Torvgate 24, 2815 Gjøvik 
+47 61 17 04 44 – side 62

Gjøvik Kafé og Catering AS
Tordenskjoldsgt 1, 2821 Gjøvik 
+47 61 17 78 45 – side 60

Lasse Liten Kjøkken & Bar
Trondhjemsveien 5, 2821 Gjøvik 
+47 61 18 39 70 – side 62

McDonald’s Gjøvik
Elvegt. 6, Mjøsstranda, 2815 Gjøvik  
+47 61 10 86 90 – side 58

Osbakken Kafé og Pensjonat
Skumsjøveien 590,  
2827 Hunndalen 
+47 61 18 81 02

Peking Palace Restaurant
Hunnsveien 7, 2821 Gjøvik 
+47 61 17 74 34

Peppes Pizza Gjøvik
Bjørnsonsgate 6, 2821 Gjøvik 
+47 22 22 55 55

Salt & Pepper
Bakkegata 4, 2815 Gjøvik 
+47 32 12 33 11

Tapeo Mat og Vinhus
Kaufeldtsplass 3, 2815 Gjøvik 
+47 61 17 88 55 

Vertshuset V-E6
Skumsrudvegen 33, 2836 Biri 
+47 61 18 58 00

LAND
Bjørnen Kro
Gamlevegen 4, 2879 Odnes 
+47 61 12 60 00 – side 64

Spåtind Sport Hotel
Synnfjellveien, 2880 Nord-Torpa, 
+47 61 11 95 06 – side 77

Synnfjellporten AS
Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa 
+47 90 28 06 81

TOTEN
Evjua Strandpark, Viken II
Totenvika, 2848 Skreia 
+47 95 81 33 85 – side 57

Sillongen Toten Hotel AS
Sillongenvegen 149,  
2846 Bøverbru 
+47 61 19 69 00 – side 70

Torsætra
Totenåsen, 2848 Skreia 
+47 61 16 61 09 – side 58

HADELAND
Cafè DS Oscar II
Røykenviklinna 460, 2760 Brandbu 
+47 61 33 45 60

Garverigaarden AS
Garverivegen 6, 2740 Roa 
+47 47 08 84 34

Granavolden Gjæstgiveri
Granavollen 16, 2750 Gran 
+47 61 33 77 00 – side 81

Hadeland Glassverk
Glassverkveien 9, 3520 Jevnaker  
+47 61 31 64 00 – side 42

Hotell Hadeland
Granavollen 35, 2750 Gran 
+47 61 33 02 25 – side 80

Lygnasæter Hotell AS
Lygnasæter, 2711 Gran 
+47 61 32 86 13 – side 81

Oldemors Karjol
Prestmovegen 2, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 02 01

Sanner Hotell
Granavollen 3–5, 2750 Gran 
+47 61 33 33 00 – side 80

Thorbjørnrud Hotell
Sagveien 8, 3520 Jevnaker  
+47 61 31 71 00 – side 79

RINGERIKE
Fengselet Hønefoss
Storgata 9, 3510 Hønefoss 
+47 32 12 45 01 – side 39

Klækken Hotell
Hadelandsveien 386,  
3514 Hønefoss  
+47 32 14 00 00 – side 79

Ringerike Gjestegård
Osloveien 77, 3511 Hønefoss  
+47 32 12 74 20 – side 68

Sundvolden Hotel
Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva  
+47 32 16 21 00

SELSKAPS LOKALER
Banquet facilities

GJØVIK
Belvedere
Hans Mustadsgate 14, 2821 Gjøvik 
+47 97 11 14 99 

Brusveen Gård – næringslivsarr.
Mathias Toppsveg 32, 2821 Gjøvik 
+47 97 09 45 34

Gjøvik Arbeidersamfund
Øvre Torvgate 24, 2815 Gjøvik 
+47 90 51 69 31

Honne  
Hotell og Konferansesenter
Honneveien 60, 2836 Biri 
+47 61 14 81 00

Kløverhotellet
Kyrre Grepps gate 23, 2819 Gjøvik 
+47 61 10 82 50 – side 72

Mølla Selskapslokaler & Galleri
Østre Totenveg 24, 2816 Gjøvik 
+47 61 18 77 77 – side 63

Osbakken Kafé og Pensjonat
Skumsjøveien 590,  
2827 Hunndalen 
+47 61 18 81 02

Rambekk Gård Selskapslokale
Rambekkvegen 6, 2816 Gjøvik 
+47 61 17 14 92 – side 63

Sigstad Gård
Øverbygdsvegen 87, 2836 Biri  
+47 90 23 92 50

Stokke Nedre
Stokkevegen 139, 2825 Gjøvik 
+47 93 86 30 59 – side 64

Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 20 00 – side 73

Vertshuset V-E6
Skumsrudvegen 33, 2836 Biri 
+47 61 18 58 00

LAND
Bjørnen Kro
Gamlevegen 4, 2879 Odnes 
+47 61 12 60 00 – side 64

Spåtind Sport Hotel
Synnfjellveien, 2880 Nord-Torpa 
+47 61 11 95 06 – side 77

Synnfjellporten AS
Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa  
+47 90 28 06 81

TOTEN
Annexstad Gård
Nordlia, 2816 Gjøvik 
+47 61 16 84 43

Badeland Gjestegård
Badelandveien, 2830 Raufoss 
+47 61 19 00 00 – side 71

Sillongen Toten Hotel AS
Sillongenvegen 149,  
2846 Bøverbru 
+47 61 19 69 00 – side 70

Steffensrud  
Rehabiliteringssenter
Vestre Toten veg 1530,  
2848 Bøverbru  
+47 61 19 91 00

Svane Apartments
Øverbyvegen 303,  
2830 Raufoss 
+47 91 70 20 07

Torsætra
Totenåsen, 2848 Skreia 
+47 61 16 61 09 – side 58

HADELAND
Braastad Gård
Oppdalslinna 242, 2740 Roa 
+47 95 76 71 18

Granavolden Gjæstgiveri
Granavollen 16, 2750 Gran 
+47 61 33 77 00 – side 81

Hadeland Glassverk
Glassverkveien 9, 3520 Jevnaker  
+47 61 31 64 00 – side 42

Hotell Hadeland
Granavollen 35, 2750 Gran 
+47 61 33 02 25 – side 80

Lygnasæter Hotell AS
Lygnasæter, 2711 Gran
+47 61 32 86 13 – side81

Oldemors Karjol 
Prestmovegen 2, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 02 01

Prestmarken Pensjonat
Vennolumsveien 38, 2750 Gran 
+47 61 33 12 22 / 90 63 75 73

Sanner Hotell
Granavollen 3–5, 2750 Gran 
+47 61 33 33 00 – side 80

Thorbjørnrud Hotell
Sagveien 8, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 71 00 – side 79

RINGERIKE
Gjesvold Gård
Fekjærveien 10, 3530 Røyse 
+47 48 28 53 43

Klækken Hotell
Hadelandsveien 386,  
3514 Hønefoss 
+47 32 14 00 00 – side 79

Ringerike Gjestegård
Osloveien 77, 3511 Hønefoss  
+47 32 12 74 20 – side 68

Sundvolden Hotel
Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva 
+47 32 16 21 00
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OVER NATTING
Accommodation

GJØVIK
Comfort Hotel Grand
Jernbanegata 5, 2821 Gjøvik 
+47 61 14 00 00 – side 72

Gjøvik Campingsenter
Bråstadvika 67, 2825 Gjøvik 
+47 61 14 08 80

Gjøvik Vandrerhjem  
Hovdetun
Parkveien 8, 2819 Gjøvik 
+47 61 17 10 11 – side 71

Honne Hotell  
og Konferansesenter
Honneveien 60, 2836 Biri 
+47 61 14 81 00

Kløverhotellet
Kyrre Grepps gate 23,  
2819 Gjøvik 
+47 61 10 82 50 – side 72

Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 20 00 – side 73

Stokke Nedre
Stokkevegen 139, 2825 Gjøvik 
+47 93 86 30 59 – side 64

Sveastranda Camping
Stokkevegen 147, 2826 Gjøvik 
+47 61 18 15 29 – side 74

Svane Apartments
Pb 144, 2831 Raufoss 
+47 91 70 20 07

Vertshuset V-E6
Skumsrudvegen 33, 2836 Biri 
+47 61 18 58 00

LAND
Bjørnen Kro
Gamlevegen 4, 2879 Odnes 
+47 61 12 60 00 – side 64

Dokka Camping
Storgata 103, 2870 Dokka 
+47 61 11 22 12 – side 76

Krokvasslia Villmarkshytter
Sondrevn 2D, O378 Oslo 
+47 97 16 02 08

Lyngstrand Camping
2862 Fluberg 
+47 61 12 30 62 – side 74

Moen Gård
Movegen 3, 2864 Fall  
+47 61 12 60 07/ 95 76 02 34

Ringelien Gård
Vestsidevegen 1832, 2860 Hov 
+47 61 12 70 55 – side 75

Spåtind Sport Hotel
Synnfjellveien, 2880 Nord-Torpa 
+47 61 11 95 06 – side 77

TOTEN
Annexstad Gård
Gjøvikvegen 963,  
2820 Nordre Toten 
+47 61 16 84 43

Badeland Gjestegård
Badelandveien, 2830 Raufoss 
+47 61 19 00 00 – side 71

Evjua Strandpark, Camping
Totenvika, 2848 Skreia 
+47 95 81 33 85 – side 69

Hekshusstranda Camping
Brennerivegen, 2849 Kapp 
+47 61 16 91 57 / 91 59 43 69 
side 70

Sillongen Toten Hotel AS
Sillongenvegen 149,  
2846 Bøverbru 
+47 61 19 69 00 – side 70

Steffensrud  
Rehabiliteringssenter
Vestre Toten veg 1530,  
2848 Bøverbru 
+47 61 19 91 00

Svane Apartments
Pb 144, 2831 Raufoss 
+47 91 70 20 07

HADELAND
Eidsvik Hytteutleie
Hornslinna 396, 2760 Brandbu 
+47 90 60 09 08

Granavolden Gjæstgiveri
Granavollen 16, 2750 Gran 
+47 93 24 98 02 – side 81

Haakenstad – Hytte Grymyr
Grymyr, 2750 Gran 
+47 48 12 46 27 / 91 75 29 92

Hotell Hadeland
Granavollen 35, 2750 Gran 
+47 61 33 02 25 – side 80

Lygna Camping
Lygnasæter, 2711 Gran 
+47 61 32 86 13

Lygnasæter Hotell AS
Lygnasæter, 2711 Gran 
+47 61 32 86 13 – side 81

Pilegrimssenter Granavollen
Granavollen 14, 2750 Gran 
+47 40 60 01 77

Sanner Hotell
Granavollen 3–5, 2750 Gran 
+47 61 33 33 00 – side 80

Sløvika Camping
Sløvika, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 55 80

Søndre Tingelstad Gård
Kongevegen 82, 2770 Jaren 
+47 91 53 55 90

Thorbjørnrud Hotell
Sagveien 8, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 71 00 – side 79

RINGERIKE
Comfort Hotell Ringerike
Kongensgate 3, 3510 Hønefoss 
+47 32 17 16 20 – side 68

Grand Hotel Ringerike
Stabellsgate 8, 3510 Hønefoss 
+47 32 12 27 22

Klækken Hotell
Hadelandsveien 386,  
3514 Hønefoss 
+47 32 14 00 00 – side 79

Odin Camping
Gomnesveien 372, 3530 Røyse 
+47 45 60 03 82 – side 67

Onsakervika Camping
Gomnesveien 366, 3530 Røyse 
+47 32 15 73 33

Ringerike Folkehøgskole  
/Ringerike Sommer hotell
Askveien 26, 3510 Hønefoss 
+47 32 17 99 00

Ringerike Gjestegård
Osloveien 77, 3511 Hønefoss 
+47 32 12 74 20 – side 68

Rørvik Camping Hole
Holeveien 1292, 3531 Krokkleiva 
+47 91 38 28 86

Sundvolden Hotel 
Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva 
+47 32 16 21 00

Utvika Camping
Utstranda 263, 3531 Krokkleiva 
+47 93 24 62 30 – side 67

Vikerfjell  
Hytteutleie og Fisketjern
Gunbjørrud Gård,  
Vestre Ådal, 3516 Hønefoss 
+47 92 86 77 63

TRANSPORT
Transport

GJØVIK
DS Skibladner
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik 
+47 61 14 40 80 – side 48

Gjøvik Taxi
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik, 
04 711 / +47 61 14 52 52

Nettbuss Øst avd. Gjøvik
Lilleengvn 15, 2827 Hunndalen 
+47 61 13 38 00

NSB Gjøvikbanen AS
Prinsensgt 7–9, 0048 Oslo 
+47 81 50 08 88

Påls Turbuss
Peer Gynts veg 3, 2815 Gjøvik 
+47 95 03 22 32

Rent a Wreck
Ringveien 3, 2815 Gjøvik 
+47 97 18 00 66

LAND
Feriespesialisten /  
Oppland Arrangement AS
Heimskogen 24, 2870 Dokka
+47 61 29 26 55 – side 36 

JVB Tur AS
Fagernes 
+47 61 36 59 00

Randsfjordbåt AS
Jevnakerveien 3, 2870 Dokka 
+47 91 10 20 71 – side 26

TOTEN
Toten Tur
Krokveien 1, 2816 Gjøvik 
+47 92 23 04 82

HADELAND
NSB Anbud
Prinsensgt 7–9, 0048 Oslo 
+47 81 50 08 88

RINGERIKE
Nettbuss Sør avd. Ringerike
Follummoveien 60, 3516 Hønefoss 
+47 32 13 35 00

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?  
– KONTAKT OSS!

mette@visithr.no |  hg@gjovik.com

KURS- OG KONFERANSE
Courses & conferences

GJØVIK
Comfort Hotel Grand
Jernbanegata 5, 2821 Gjøvik 
+47 61 14 00 00 – side 72

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun
Parkveien 8, 2819 Gjøvik 
+47 61 17 10 11 – side 71

Honne Hotell og  
Konferansesenter
Honneveien 60, 2836 Biri  
+47 61 14 81 00 

Kløverhotellet
Kyrre Grepps gate 23, 2819 Gjøvik 
+47 61 10 82 50 – side 72

Mølla Selskapslokaler & Galleri
Østre Totenveg 24, 2816 Gjøvik 
+47 61 18 77 77 – side 63

Quality Hotel Strand
Strandgata 15, 2815 Gjøvik 
+47 61 13 20 00 – side 73

Rambekk Gård Selskapslokale
Rambekkvegen 6, 2816 Gjøvik 
+47 61 17 14 92 – side 63

Sigstad Gård
Øverbygdsvegen 87, 2836 Biri 
 +47 90 23 92 50

Stokke Nedre
Stokkevegen 139, 2825 Gjøvik 
+47 93 86 30 59 – side 64

Vertshuset V-E6
Skumsrudvegen 33, 2836 Biri 
+47 61 18 58 00

LAND
Bjørnen Kro
Gamlevegen 4, 2879 Odnes 
+47 61 12 60 00 – side 64

Spåtind Sport Hotel
Synnfjellveien, 2880 Nord-Torpa 
+47 61 11 95 06 – side 77

Synnfjellporten AS
Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa  
+47 90 28 06 81

TOTEN
Annexstad Gård
Nordlia, 2816 Gjøvik 
+47 61 16 84 43

Badeland Gjestegård
Badelandveien, 2830 Raufoss 
+47 61 19 00 00 – side 71

Sillongen Toten Hotel AS
Sillongenvegen 149,  
2846 Bøverbru 
+47 61 19 69 00 – side 70

Steffensrud  
Rehabiliteringssenter
Vestre Toten veg 1530,  
2848 Bøverbru 
+47 61 19 91 00

Torsætra
Totenåsen, 2848 Skreia 
+47 61 16 61 09 – side 58

HADELAND
Granavolden Gjæstgiveri
Granavollen 16, 2750 Gran 
+47 61 33 77 00 – side 81

Hadeland Glassverk
Glassverkveien 9, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 64 00 – side 42

Hotell Hadeland
Granavollen 35, 2750 Gran 
+47 61 33 02 25 – side 80

Lygnasæter Hotell AS
Lygnasæter, 2711 Gran  
+47 61 32 86 13 – side 81

Sanner Hotell
Granavollen 3–5, 2750 Gran 
+47 61 33 33 00 – side 80

Thorbjørnrud Hotell
Sagveien 8, 3520 Jevnaker 
+47 61 31 71 00 – side 79

RINGERIKE
Comfort Hotell Ringerike
Kongensgate 3, 3510 Hønefoss 
+47 32 17 16 20 – side 68

Klækken Hotell
Hadelandsveien 386,  
3514 Hønefoss  
+47 32 14 00 00 – side 79

Ringerike Gjestegård
Osloveien 77, 3511 Hønefoss 
+47 32 12 74 20 – side 68

Sundvolden Hotel
Dronningveien 2,  
3531 Krokkleiva 
+47 32 16 21 00

Turistbrosjyren er et tilbud for medlemmer i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.  
Medlemmene kjøper annonseplass, og står selv ansvarlig for innhold. 87GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE | www.gjovik.com | www.visithr.no86 VÅRE MEDLEMMER | OUR MEMBERS


