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Turistkontoret holder til i Hemsedal sentrum. 
Vi kan blant annet hjelpe deg med følgende: 
• Informasjon om Hemsedal og omegn
• Booking av aktiviteter 
• Brosjyrer og turtips
• Salg av fiskekort 
• Salg av kart, souvenirer, postkort og frimerker

Åpningstider i lavsesong og ettersesong 
Mandag-fredag:  09.00-16.00
Lørdag:  10.00-15.00
Høysesong (6. juli-31. juli)
Mandag-fredag:  10.00-17.00
Lørdag  10.00-15.00
(5. juli- 2. august)
Søndag  10.00-15.00

Hemsedal Alpin + 47 32 05 59 00
Hemsedal Alpin ligger ved Hemsedal Skisenter 
og Skistar Lodge Hemsedal Alpin. Her finner du 
resepsjon og innsjekk for mange av Hemsedals 
overnattingsbedrifter.
Se skistar.com for overnatting.

Åpningstider
22.06.20-05.07.20 
Mandag-fredag:  09.00-16.00
Lørdag-søndag:  10.00-14.00
06.07.20-09.08.20 
Mandag-fredag:  10.00-18.00
Lørdag-søndag:  10.00-14.00

DESTINASJON HEMSEDAL
+47 32 05 50 30 - hemsedal.com

Markedsansvarlig
Hanne Morud
hanne@hemsedal.com

Markedskoordinator
Henriette Emdal Petersen
henriette@hemsedal.com

Marked
Inger Lund Hutchinson
inger@hemsedal.com

Prosjekt
Anneli Rosberg Vøllo
anneli@hemsedal.com

Web & Sosiale Medier
Katarina Wälås
katarina@hemsedal.com

Daglig leder
Richard Taraldsen
richard@hemsedal.com

UTGIVER DESTINASJON HEMSEDAL PRODUKSJON NICLAS NILSSON FOTO DESTINASJON HEMSEDAL, NILS-ERIK BJØRHOLT, TINA HOLM, PAUL LOCKHART, 
KATARINA WÄLÅS, ROBIN FJELLDAL, NICLAS NILSSON, AURELIJUS, HANNE MORUD, GISLE KLUTE, TUVA SVARE, KALLE HÄGGLUND, MAGASIN REISELYST. 
DESTINASJON HEMSEDAL PÅTAR SEG IKKE ANSVARET FOR EVENTUELLE ENDRINGER ELLER FEIL I SOMMERGUIDEN 2020.

Kjære hyttefolk og gjester. Velkommen til Hemsedal og 

til vår vakre dal med majestetiske fjell og et eldorado 

av aktiviteter for hele familien.

La smårollingene utfolde seg i sykkelløypa Tottelia 

eller ta med deg din kjære på en kveldstur til toppen 

av Skogshorn. Hemsedal har 20 merkede fjelltopper, 

noe for enhver smak. 

Denne guiden viser en oversikt over hvilke opple-

velser og aktiviteter som holder åpent i sommer og 

høst. Det ligger i tillegg oppdatert informasjon med 

åpningstider på våres hjemmeside hemsedal.com

Hemsedal er en trygg destinasjon å feriere i og vi 

tar mange forhåndsregler slik at du skal føle deg 

trygg her hos oss. Vi setter pris på at du som gjest 

tar hensyn og forholder deg til nasjonale regelverk 

om smittevern. Ta gjerne en kikk på fhi.no for opp-

datert informasjon.  

Det er en stor glede å ha deg i Hemsedal og vi håper 

du får en strålende sommer her hos oss. 

Sommerlig hilsen fra Henriette, Hanne, 
Katarina, Anneli, Inger og Richard!



AIM CHALLENGE I AUGUST
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JULI
04  STØLSROCK PÅ JONSSTØLANE I HEMSEDAL
 Utendørs konsert som passer for hele familien
 www.stolsrock.no

04  4TH OF JULY FEIRING PÅ HEMSEDAL CAFE
 Vi fyrer opp grillen med traditional American BBQ. 

AUGUST
08-11  FAUSKIVALEN - 10 ÅRS JUBILEUM
 Stein Torleif Bjella intim konsert.
18  MEXICAN FIESTA PÅ HEMSEDAL CAFE
 Husk sombreroen og bordbestilling.
22  AIM CHALLENGE - MULITISPORT
 6 timer, 60 poster.

SEPTEMBER
 HARDBARKA ENDURO MTB
 Se hjemmeside for informasjon: hardbarka.com

05  HØSTMARKED
 Lørdagen 5. september blir det Høstmarked i Hemsedal. 
 Her finner du alt fra lokale produkter til sportsutstyr. 
 Det skjer også mye denne dagen, se program for alle 
 aktiviteter.
12  SKALLDYRSAFTEN PÅ HEMSEDAL CAFE
 Husk bordbestilling 
19  PLIKING DAY 
 Bli med å samle søppel i fjellet på World Clean Up Day. 
25  HEMSEDAL HELIBOOGIE IS BACK AGAIN

OKTOBER
03  OKTOBERFEST PÅ HEMSEDAL CAFE
 Kom innom for tradisjonell tysk mat og drikke.
24  VILTAFTEN PÅ HEMSEDAL CAFE
 Det er jaktsesong, og Hemsedal Cafe stiller 
 selvsagt med lokalt vilt og spesialretter.

ARRANGEMENT



VANDRING
& FOSSEJAKT
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Hemsedal er et eldorado for deg som liker å gå 
på tur, enten det er med familien eller venne-
gjengen. Variasjonen med lange eller korte turer 
gjør at både store og små får kjenne på mestrings-
følelsen og ikke minst gleden av å oppleve norsk 
storslått natur. Det at Hemsedal har 41 forskjellige 
merkede fjellturer man kan velge mellom og har 
Topp20 programmet hvor 20 topper er beskrevet i 
egen brosjyre, gjør at fjellferien blir variert! Man 
kan til og med kjøpe pins for hver topp man når. 
Det er en fantastisk motivasjon for barna og til og 
med voksne.

Skogshorn 1728 moh som ligger opp mot Lykkja, 
kan man kalle «landemerket» til Hemsedal. Fjellet 
ruver majestetisk over Hemsedal og utsikten fra 
toppen er upåklagelig! Tidligere var turen steinete 
og krevende, stien har vært en del av et prosjekt 
fra 2016-19 hvor det har blitt bygget steintrapp 
på deler av turen. Stien har fått oppgradering med 
steintrapper og drenering, som er bygget av sher-
paer fra Nepal, dette for å gjøre turen tilgjengelig 
for enda flere. Dette har gjort at det er lettere å 
gå opp og gjør det til en morsom opplevelse. Hvor 
mange trappetrinn er det opp til toppen? Det er 
også flere rasteplasser på veien opp.

Foretrekker du utsikten mot Skogshorn? Da kan 
du velge den enklere toppen Storhøvda. Utsikten 
tar pusten fra deg når du kommer til toppen. 
Her ser man Hydnefossen, Skogshorn, Lykkja og 
innover dalen vestover. På toppen er det til og med 
en «fjellfie ramme» man kan sitte i og ta bilde 
med Hydnefossen i bakgrunnen. Turen begynner 
fra Gravset skistadion, hvor man starter på grus-
veien og går videre opp i skogen. Turen er perfekt 
for deg med barn.
Ønsker du å se til Jotunheimen eller Jostedals-
breen? Da er Ranastøngji turen for deg. Her føl-
ger man stien langs bekken, den øvre delen er 
steinete, ser faktisk ut som et månelandskap! 
Man følger varder mot toppen, så legg ikke ut 
på denne turen hvis det er mye tåke. Rett bak 
toppen ser det ut som «Grand Canyon» med et 
loddrett fall på ca. 600 m. Turen tar ca. 6 timer 
tur/retur. 
Er du en av dem som liker historie på veien du 
vandrer? Da er Geiteberget et bra utgangspunkt. 
Her passerer man Hemsedal Bygdatun på vei opp 
til toppen, tunet består av gamle trehus fra ca. 
1730 og er en av de eldste gårdene fra Hemsedal. 
Her er det også beitende dyr, så for småbarn er 
det en opplevelse i seg selv å gå mot toppen og 
hilse på Bæbæ lillelam. Men husk å ha hund i bånd 
mellom 1. april til 31. oktober.
Når man ferdes i så vakker natur kan det være 
fristende å slå leir og overnatte, men husk også 
at i Norge er det bålforbud, fra 15. april til 15. 
september. 
Trenger du turtips? Ta turen innom turistkontoret 
de kan hjelpe med gode tips, kart og de selger 
Topp20 merker.
Vi sees på toppen!

NB. Ordinær bandtvang for hund f.o.m 01.04 t.o.m 20.08. Hemsedal har 
utvida bandtvang f.o.m. 21.08 t.o.m. 31.10 av omsyn til beitene hussdyr.

HANNE MORUD         N ILS-ERIK BJØRHOLT
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RJUKANDEFOSSEN
Vår kanskje mest kjente foss er en favoritt av god 
grunn. Kun en liten kjøretur fra Hemsedal sentrum, 
eller en kort sykletur fra Tuv, finner du Rjukande-
fossen; en stor, kraftig foss hvor det til tids finnes 
vågale adrenalin-junkies som både balanserer på 
line, prøver zip-line eller stuper fra fossens nær-
liggende fjellkanter. Ta turen!

VEI BESKRIVELSE
Finn den ved å følge riksvei 52 mot Tuv og hold 
utkikk etter skilt langs veien mot Rjukandefossen, 
parker bilen og følg stien til du hører fossen kalle!

FEKJANÅENEFOSSEN
Dalens nye ’Instagram-hotspot’ har mye å by på 
og det turkise krystallklare vannet frister både 
store og små til å ta en dypp, spesielt på vakre 
sommerdager. Denne fossen har lenge vært en av 
Hemsedals beste lokale hemmeligheter, og den 

krever litt eventyrlyst fra de som søker den. Med 
andre ord; her må du lete litt! Men frykt ikke, med 
litt tålmodighet finner du den nok raskt, og da kan 
det godt tenkes det blir en ny favoritt-badeplass 
for deg også!

VEIBESKRIVELSE
Følg panoramaveien mot Lykkja og ta av på grus-
veien skiltet mot Ulsåkstølen. Følg grusveien helt til 
den stopper, parker bilen og gå i retning Såta (eller 
for entusiastiske og lokalkjente topptur skikjørere; 
følg stien i retning Nibbi). Du krysser en liten bro over 
elven, og fortsetter ved stien. Det er ikke den første 
fossen du kommer til, så vær tålmodig og fortsett 
litt lengre opp, så er du der på null komme niks. 

HYDNEFOSSEN
Den første utsikten som møter deg når du kom-
mer kjørende fra Oslo og en stor-favoritt blant 
både turister og lokale, Hydnefossen er en fest for 
øynene. Om vinteren våger tøffe klatrere seg ut 
på isen med isklatring, og om sommeren er det 

En klok mann med navn Dag Evjenths sa en gang: ”Sitt ikke inne når alt håp er ute”, og hvordan 
bedre å hedre det løftet enn å dra ut i naturen å jakte på Hemsedals mange vakre fossefall som 
gjemmer seg mellom dal og fjell? 

Her har du en oversikt over noen av dalens mange lokale skatter av noen fosser, både de kjente og 
kjære, samt noen lokale hemmeligheter!

RJUKANDEFOSSEN FEKJANÅENEFOSSEN
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mange som velger å nyte matpakken sin på toppen 
fossen på vei mot sin endelige destinasjon; Vesle-
hødn. For deg som ønsker en ekstra utfordring, 
klarer du finne veien til baksiden av fossen? 
OBS. Krever tålmodighet, gode fjellvaner og varsom 
ferdsel. 

VEIBESKRIVELSE
Kjør i retning Gol. Etter ca. 9 km fra sentrum, ta til 
høyre til Torsetstølane/ Avfallsmottaket. Ta til venstre 
i neste kryss og følg bomvei (NOK 50,-, kan betales 
med kort). Rett over skoggrensen, ta til høyre og 
kjør til veien stopper ved en stor parkering. For å 
se fossen fra oversiden, følg bratt blåmerket sti 
mot Veslehødn/ Storehødn.

LYSEBØTTÅNE (BEKK)
På vei opp mot Ranastøngji vandrer du langs denne 
lille fossen som baner seg vei nedover mot Hydalen. 
Den er mindre enn mange av sine forgjengere, 
men likeså vakker. Om du blir tørst på turen kan 
du smake det rene vannet, bare pass på at det er i 
bevegelse. Det ryktes at selveste Beyoncé bruker 
hudprodukter med vann fra Hemsedal, så kanskje 
det er en hemmelighet verdt et forsøk?

VEIBESKRIVELSE
Fra Tuv, ta inn mot Grøndalen og til høyre opp Hy-
dalsvegen (bomvei ca. NOK 60,-, kan betales med 
kort). Ved enden av Vavatn har veien en skarp høy-
resving (ved Vabuleino). Der er det en parkerings-
plass og du vil se skilt mot Ranastøngji. Følg fin 
sti langs bekken.

TRØYMSÅNEFOSSEN
Gjemt i skogen like ved Steget finner du den nyde-
lige Trøymsånefossen med sin trolske sjarm. Den 
er ikke vanskelig å finne om du bare hører etter 
fossebulderet, så det er bare å gå ut å lete! Hvem 
vet, kanskje Huldra gjemmer seg i nærheten?

VEIBESKRIVELSE
Følg Trøymsvegen, bak turistkontoret, ta til venstre 
ved låven og gå over elven. Følg asfaltvegen 
Kyrkjebønsvegen og høyre forbi Stavkirketomta til 
neste skilt og ta til høyre mot Steget. Alternativt 
kjør opp Kyrkjebønsvegen ved siden av Skogstad 
Hotell til skilt til Steget. Parker på grustaket lengre 
oppe. Fra oversiden av grustaket er det traktorvei/
sti som er merket mot Steget. Lytt etter fossebul-
deret, så finner du fossen fort.

SLURPAFOSSEN
Du har kanskje vært på tur til Buaknuppen? Etter 
litt hard motbakke husker du kanskje den nydeli-
ge lille fossen som kastet seg utover fjellkanten? 
Hvis ikke, så er det på tide å ta turen! Slurpafos-
sen er ikke stor, men omringet av markblomster 
og vakkert fjell med utsikt utover frodige og sje-
nerte Mørekvam, blir den en severdighet vært et 
besøk!

VEIBESKRIVELSE
Fra Tuv, ta til høyre mot Grøndalen. Ta deret-
ter av til høyre (bomvei, ca. 40 kr kontant) mot 
Mørekvam og følg traktorvei (mulig å sykle). Følg 
stien mot Kljåen. Etter ca. 4 km tar stien av til høy-
re opp til Nevreskaret og ta av stien til venstre 
videre til toppen.

HYDNEFOSSEN

TRØYMSÅNEFOSSEN



SYKLING
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DIN PERFEKTE SYKKELDAG!
Enten du er stientuisiast, elsker el-sykkel eller foretrekker 
fart på grusveier, finner du en tur som passer for deg i 
Hemsedal. Mange av turene finner du i vår sykkelbro-
sjyre som kan hentes gratis på turistkontoret, men du 
finner også tips fra lokale på nettsider som trailguide.
net og trailforks.com. Finn din favoritt i forslagene vi 
har laget.

GRUSVEI-FANTASTEN 
Hemsedal byr på mange fine grusveier rundt både 
vann, fjell og skog. Hemsila rundt (35 km) er en flott 
tur langs elven fra Ulsåk mot Gol, der du kan krysse 
demningen ved Eikredammen for en fin rasteplass til 
lunsjpausen. Kongevegen (ca. 20 km) er en annen fin 
tur på traktorvei, der du starter fra Bjøberg og sykler 
i enkelt terreng mot Tuv (tips: sett og lås syklene på 
Tuv og ta bussen tilbake til bilen, sjekk vy.no). Har du 
mer krutt i beina kan turen fortsettes fra Tuv inn forbi 
Fagersetvannet mot golfbanen i Grøndalen.

EL-SYKKEL ELSKEREN 
Med el-sykkelen kommer du langt på kort tid og med 
mindre (menneskelig) energiforbruk. En tur opp i Hydalen 
(11 km fra parkering ved Fjellstølane ved Harahorn) går 
lett som en plett og turen forbi Vavatn og ned mot den 
fagre dalen som er et flott skue. Fanitullvegen (30 km 
en vei) er en klassiker, der mange har brukt stolheisen 
for å komme seg opp i høyden, men med el-sykkel er 
turen opp Holdeskarsveien lett som bare det og utsikten 
er nydelig.

STI-DIGGEREN 
Fra sentrum til Ulsåk går Hemsilstigen som først og 
fremst er brukt av folk på fottur, men tar du hensyn 
til gående er dette en veldig fin sti nede i dalen. Ca. 
halvveis på turen ligger Krikken vannverk og her kan 
du enten ta grusveien opp til Riksvei 52 og følge gang-/
sykkelvei tilbake. ellers kan du fortsette over steinbrua, 
ta til venstre i stikrysset og prøve deg på litt mer avan-
sert stisykling i skogen frem til grusveien som tar deg 
til Moen Camping. For hardcore mountain bikers er det 
de lokales favoritter som The Forgotten Trail (2,7 km) 
og Karisetbergrunden (10 km) som er et must. Disse 
turene finner du beskrevet på trailguide.net. Liker du 
å kombinere sti og grus er rundturen rundt Storevatnet 
en fin kombo og kjører du turen fra parkeringen ved 
Hestanåni mot nord, så øst og deretter sørover (se 
kartet) kan du med fordel avslutte turen med et bad 
i Grytevatnet.

FAMILIEFLYTEN 
Gøy for hele familien finner du i sykkelparken Tottelia. 
Her kan en enten bruke mange timer på å finpusse 
sine skills, eller varme opp for en lengere tur. Har dere 
mulighet for å ta syklene med i bilen er turen ved Hel-
singvatn (ca. 7 km) en hyggelig tur, der en både kan 
besøke Ulsåkstølen, fiske langs vannet og bade i en av 
vannkulpene lengst inn ved Fekjanstølatn. Har familien 
større barn som klarer litt lengre turer, er Vannen rundt 
(20 km) en flott tur med kombinert asfalt og traktorvei. 
Sykler en turen fra Hestanåni parkering mot sørvest 
kan turen med fordel avsluttes med et forfriskende bad 
i Grytevatnet.

LANDEVEISMOSJONISTEN 
Er asfalt og høy puls det som gjør deg ”gira” er både 
Lykkjavegen og Øvre Hemsedalsvegen mot Gol flotte 
turer. Fra sentrum kan du sykle Torsetvegen som er 
mindre trafikkert (men uten sykkelvei) og fra Ulsåk får 
du testet benmuskulaturen i oppoverbakken, men blir 
belønnet med en flott utsikt over både fjell og vann, 
samt masse flotte eldre bygninger og gårder.

OSKAR BRODIN         T INA HOLM, NILS ERIK BJØRHOLT, PAUL LOCKHART



NYHET Nyt sykling på fjell, stier eller i vår nye Tottelia 
Rides som er rundløyper for hele familien. 

SYKKELSTIER
I Hemsedal finner du 17 sykkelruter på totalt 200 km 
som er godt skiltet, merket og gradert etter vanskelig-
hetsgrad.
Sykkelrutene finner du i dalen, i skogen, på høyfjellet, på 
grusveier og stier. Alle rutene henger sammen slik at du 
kan sykle til alle severdigheter og attraksjoner i Hemsedal. 
Sykkelrutene fordeles etter vanskelighetsgrader:

• 4 grønne, lett og flatt
• 5 blå, lett med noen utfordringer
• 7 røde, fysisk krevende

Se flere stisykkelturer i Hemsedal på trailguide.net

De fleste sykkelturer finner du beskrevet i sykkelbro-
sjyren, som fås på Hemsedal Turistkontor. I brosjyren er 
de merkede turer beskrevet, men er du litt på oppdager’n 
er det mye fint som ikke er merket også. Disse turene 
krever ofte en guide eller lokal kjennskap, men liker du 
å finne stier som ikke mange andre kjenner til er det 
verdt det. For familien kan det være hyggelig med enk-
lere turer på grusveier, der sykkelvogn er mulig – en tur 

fra Hestanåne inn mot Fekjan med stopp på Ulsåkstølen 
er en god start. 
Last ned gpx-filene, til din gps, fra de merkete sykkel-
løypene på bikemap.net bikemap eller ut.no

Sykkelutleie: Moh Sport og Totten Sport i sentrum
Sykkelverksted: Tunet Sport i sentrum
Sykkelguiding: Tunet Sport og Hemsedal Fjellsport

Sommeren 2020 er downhillløypene og sykkelutleien 
i Hemsedal skisenter stengt grunnet bygging av nye 
sykkelløyper.
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Hemsedal har ett stort utvalg av elver og vann hvor 
man kan fiske etter ørret og abbor. Når man kom-
mer kjørende inn i Hemsedal kommune fra sør får 
man raskt øye på elva Hemsil. Elva renner stille og 
fredfullt langs veien før den gjemmer seg bak noen 
trær eller et jorde for så på nytt komme til syne. 
Kanskje ser man en fisk som vaker eller en fisker 
som speider etter fisk eller nyter en kaffekopp med 
utsikten til Hydnefossen. 
Kjører man videre opp til Lykkja vil man rask få 
vann på alle kanter av veien. Alle disse vannene 
inneholder gode mengder fisk og de fleste er inklu-
dert i fiskekortet for Hemsedal. Vil man ut å fiske i 
Hemsedal finnes det muligheter for hele familien. 
Man kan parkere bilen nesten i vannkanten og sette 
seg godt til rette med mark og dupp eller man kan 
gå lengre til fjells med sekk på ryggen for en opp-
levelse av å være alene i fjellet eller kombinere en 
topptur og fiske. 
Både på Hemsedal Turistkontor, nett og hos utsalgs-
steder av fiskekort får man kart med god oversikt 
over hvilke vann og elver som inngår i de forskjellige 
fiskekortene. De vanligste fiskemetodene i Hemsedal 
er mark, sluk og fluefiske. 

Elva Hemsil som renner gjennom Hemsedal dannes 
av elvene Grøndøla og Mørkedøla som møtes rett 
sør for Tuv. Elva består av 4 Felles soner hvor man 
kan fiske med sluk, mark og flue og de resterende 
delene av elva er rene fluesoner hvor kun flue er 

tillat som fangstmetode. Det finnes også en egen 
fluesone i elva Grøndøla, mens Mørkedøla er som 
skapt for markfiske i dype og strie høler der den 
snor seg mot Hemsedalsfjellet. Hemsil er en glass-
klar høyfjells elv med ørret som har en snitt vekt på 
1kg+, men det finnes også fisk godt over 2kg som 
lar seg lure når forholdene er perfekte og fiskeren 
presenterer flua på en naturlig måte. 
Elva har en fiskbar strekning på ca 15 km hvor mye 
av dette er stilleflytende tørrflue strekker med innslag 
av raskere stryk og smale sidekanaler. 
I sommermånedene kan ørreten være både selektiv 
og sky så selv om fisken vaker jevnt er det ikke sik-
kert at den er så lett å lure. Med senkede skuldre og 
en indre ro kan man snike seg tett inn på fisken for å 
studere hva den spiser. 
I midten av juni når den lille døgnflua Baethis Rho-
dani klekker kan du knyte på en olivengrønn tynt 
dressa imitasjon i enden av en lang fortom. Legg 
kastet forsiktig oppstrøms av der fisken vaker og la 
flua flyte med vannmassene til den passerer fisken. 
Forhåpentligvis etter noen forsøk stiger en ørret rolig 
opp og sluker flua di. Tilslaget sitter perfekt og du 
kan nyte utraset og lyden av klirring i snella mens 
du prøver å kjøre fisken så effektivt som mulig. Når 
fisken endelig siger i håven er det bare å slippe 
jubelen løs og nyte synet av det som kanskje er din 
første Hemsil ørret. Er fisken utenfor målene som er 
tillat å ta opp, fukt hendene godt før du tar flua ut 
av munnen på fisken og sett den skånsomt tilbake i 
elva. Er du ny innen fluefiske, ønsker å lære mere om 
fluefiske og elva Hemsil eller vannene i Hemsedal 
finnes det flere dyktige guider du kan booke for å få 
enda bedre forutsetninger for å lykkes innen fiske. 
Eller hva med en telttur langs ett vann, kaffe på 
primusen, favorittsluken i enden av snøret og godt 
selskap. Ta turen til Hundsenvann med magisk sol-
nedgang og en stjerneklar natt. Det kan gi selv den 
minst fjellvante ro i sjela og fiskeopplevelser en sent 
vil glemme.  

FISKEKORT SALGSSTED
Hemsedal Turistkontor, turistbedrifter, butikker og online på fiskeihemsedal.no samt inatur.no

OLE-KRISTIAN STRØM            PRIVATE



Aurivillii  Døgnflue Juni-juli 
Baetis Rhodani   Døgnflue   Juni
Midge               Mygg        Juni 
Small Olive Color  Døgnflue    Juli-september 
Caddis               Vårflue   Juli-august
Bibio                    Hårmygg Juli-august

FLUETIPS
www.fiskeihemsedal.no



Gjermund S. Rosendal Victoria Follesø Helge Berg Enitch Hege M. Moen Henrik Erland Morud

Kontakt oss: Fjellmegleren Hemsdal
32 05 52 00 | hemsedal@em1� ellmegleren.no
eiendomsmegler1.no/hemsedal

LOKALKUNNSKAP ER VÅR STYRKE
Hver dag står vi på for å guide deg i ulike livsfaser, gjennom kjøp 
og salg av bolig, fritidseiendom, prosjekt- og næringseiendom.

Våre meglere har hjerte og kunnskap for nærområdet og vi vet 
hvem som er på utkikk etter akkurat din bolig. Med vår kunnskap 
og vårt engasjement kan du føle deg trygg på en god bolighandel.
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1. Nyt utsikten over Skogshorn 
fra toppen av Storhøvda
Storhøvda er en favoritt-tur av mange grunner. 
Først og fremst byr den på en av dalens flotteste ut-
sikter, og for veldig lite strev. Her kan du legge den ned 
i gresset og drømme deg bort mens du nyter synet 
av giganten Skogshorn på motsatt side, og innsjøene 
som forsvinner i horisonten inn mot Lykkja. På en 
klar dag kan man også se Hydnefossen på motsatt 
side av dalen, og en fotoramme er satt opp for å friste 
til familiefotografering på toppen. Turen passer dess-
uten perfekt som en kveldstur eller luftetur med 
hunden, og tar kun en liten time å gå. Det er som 
man sier, når man er i New York så tar man ikke 
til toppen av Empire State, man drar til Rockefeller 
Center for å nyte utsikten over Empire State. Det 
samme går for Storhøvda, for det finnes ingen plass 
i Hemsedal for du får finere utsikt over dalens mest 
kjente fjell, Skogshorn. Ta med både bestemor og 
lillebror, og sett i vei!

2. Kjøl deg ned med badetur til Grytevatn
På en varm sommerdag er det få ting som er dei-
ligere enn å ta en dukkert i Hemsedals mange fine 
fjellvann, og vår kanskje best bevarte hemmelighet 
er Grytevatn ute mot Lykkja. Den idylliske badeplas-
sen har både fine klipper til å sole seg på, men også 
en liten strand hvor de yngste kan gå ut i vannet fra, 
og ikke minst har Grytevatn Hemsedals varmeste 
badevann! Pakk med en frisk sommersalat og nyt 
lunsj med utsikt over innsjøen og nærliggende fjell. 
Her kan du lett tilbringe hele dagen! 

3. Ta en el-sykkeltur til Hydalen
Har du prøvd el-sykkel noen gang? Hvis ikke er dette 
en super mulighet til å prøve noe nytt! De siste 

årene har el-sykler sprengt i popularitet, og for oss 
som blir litt slitne av lange sykkelturer i motbakke, 
er det perfekt, for på disse kule syklene får du fort 
fart på rumpa og vind i håret. Lei en el-sykkel på 
MOH eller Totten Sport i Hemsedal sentrum og kjør 
av sted mot naturreservatet Hydalen nord i dalen. 
Her kan vi by på fantastiske utsikter over Harahødn, 
Vavatn og Ranastønji, og det er også en flott måte 
å komme seg til startpunktet for Hydalshjallen, 
Hemsedals svar på Trolltunga. Også en flott dagstur 
utover høsten. God tur!

4. Drøm deg bort på kanotur på Vannen
Kanotur på en varm sommerdag i fjellet er en fan-
tastisk opplevelse for både liten og stor. Lei kano 
av Hemsedal Fjellsport ved Høyt & Lavt klatrepark 
og sett i vei! Du kan nyte den vakre utsikten over 
Skogshorn som speiler seg i vannet og det er også 
kjempe fint å pakke med seg teltutstyr og tilbringe 
natten på en av øyene i nærheten. Den første øyen 
du kommer til har til og med tilrettelagt for overnat-
tingsbesøk med bålplass og oppbygde sitteplasser. 
En perfekt aktivitet for hele familien! For priser 
sjekk hemsedal.com.

5. Pakk fjellskoene og ta turen til 
Veslehødn og Kerringkjeften
Hemsedals mest populære fjelltur har mer å by på 
enn utsikt over Hydnefossen. En liten detur opp til 
Kjerringkjeften er absolutt å anbefale. Det finnes 
flere Hemsedalssagn om hvordan denne uthulingen 
i fjellet ble skapt, og ryktene sier av fjellmassen 
som forsvant er Klokkersteinen ved Ulsåk. Turen 
går oppover fjellet, forbi oversiden av Hydnefossen, 
rundt vannet Hødnetjedne og opp mot toppen med 
fantastisk utsikt over Storehødn og hele Hemsedalen 

ISABEL EIDHAMAR           N ILS ERIK BJØRHOLT 
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Det er mange fantastiske naturopplevelser i Hemsedal på sommerstid og mange vakre fjellturer. 
Her er vår liste over 10 ”must-sees” som er garantert å skape uforglemmelige sommerminner!
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nedover mot Gol og opp mot sentrum av bygda. Turen 
til Kjerringkjeften byr på dramatiske utsikter nedover 
fjellsiden, så dersom du har høydeskrekk vil du kan-
skje heller ta turen til Veslehødn først (blunk, blunk). 
Men frykt ikke, dette er en perfekt dagstur for hele 
familien som kan forlenges eller forkortes etter behov! 
Om du er med i vår Topp 20 konkurranse kan du klare 
to på en dag om du fortsetter opp mot Storehødn før 
du tar tilbake til bilen, og om dere tar noen fine bilder, 
så tagg oss gjerne med Hemsedalcom på Instagram!

6. Tøff deg med zip-line over Rjukandefossen
Et besøk til Rjukandefossen er et must i seg selv, men 
hvorfor ikke prøve Hemsedal Fjellsports zip line som 
trekkes over fossen? En mega kul opplevelse for alle 
daredevils der ute som vil ha noe nytt å bryne seg på! 
Sjekk hemsedal.com for tid og dato. Uansett er Rjukande-
fossen et flott sted å besøke med både foss, hengebro 
og badeplass! Sees vi der?

7. Gå fra Fekjan til sentrum og 
ta et bad i Fekjanfossen
Fekjanrunden som vi kaller den er en fantastisk gåtur 
i Hemsedal hvor du går fra innerst i Fekjan på Lykkja 
inn til sentrum. Turen er ikke like kjent som mange av 
Topp 20 turene, men minst like så fin! Beregn en dag 
til noen timer å gå, og husk å pakke sekken med bade-
tøy og noe godt. Du kan nemlig stoppe ved Fekjan-
fossen, Hemsedals nye favoritt badeplass, for en frisk 
dukkert om du blir for svett. Dette er også et flott ut-
gangspunkt for en telttur ute i naturen! Ta med familien 
og nyt turen!

8. Se etter fjell-øret med elvesnorkling i Hemsila
Liker du å snorkle? Det er nemlig ikke bare i Syden man 
kan utforske vannets hemmeligheter! Her i Hemsedal 
kan vi by på elvesnorkling, en morsom, annerledes og 
actionfylt aktivitet i vannet. Elva er full av fisk, både 
små og store, som svømmer sammen med deg nedover 
mot sentrum. Sikten er overraskende bra, og under 
overflaten gjemmer det seg et rikt vegetasjonsliv. En 

1
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lokalkjent guide vet hvor ørreten er, og tar deg trygt til 
mål. Blir du fort kald kan vi betrygge deg med at du får 
tildelt våtdrakt! 
For tid og booking sjekk bookhemsedal.com

9. Prøv fiskelykken på fiske- 
og telttur ved Helsingvatn
Hemsedal er et flott utgangspunkt om du er glad i å 
fiske, og det er veldig fint å ta en overnattingstur opp til 
innsjøene på Lykkja for å prøve fiskelykken! Hvem vet, 
kanskje klarer du å fange dagens middag? Fangst eller 
ei, dette er en flott aktivitet for alle som er fiskeglad! 
Du har også en nydelig utsikt over Skogshorn om du 
velger å fiske i Helsingtvatn, og det er deilig å våkne 
neste morgen med innsjøen rett utenfor soveroms 
døren! Fiskekort får du kjøpt her på Turistkontoret, på 
sportsbutikk eller på inatur.no

10. Nyt solnedgangen fra Harahødn
Turen til Harahødn er flott både på høsten og på som-
meren, og som en del av vår Topp 20 er det mange 
som tar turen hvert år. Knall utsikt utover Vavatn og Hy-
dals-område, samt en luftig klatretur opp langs ryggen 
av fjellet når du nærmer deg toppen. Helt klart ett av 
Hemsedals vakreste steder å nyte solnedgangen fra, 
så det anbefales! Om du går på solnedgangstur husk å 
ta med hodelykt for når solen forsvinner på hjemturen, 
og Kvikk Lunsj, det slår aldri feil! 
Velkommen til fjells!
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MOUNTAIN CART
Mountain Cart er en morsom, spennende og trygg aktivitet 
for de som ønsker å oppleve noe annerledes på fjellet med 
familie og venner. Info/booking: bookhemsedal.com

ELVESNORKLING
Guidet elvesnorkling i Hemsila med våtdrakt, snorkel, masker 
og flytevest. Svøm med ørreten og opplev den flotte under-
vannsvegetasjonen. 
Info/booking: hemsedalfjellsport.no / bookhemsedal.com

TOTTESKOGEN RULLESKIANLEGG
Rulleskiløypa i Hemsedal er 4,2 km lang og består av 2 
sløyfer med god bredde. Mulighet for å leie utstyr og få 
undervisning. Info: hemsedalrulleski.no

VELVÆRE 
REFLECTION YOGA 
Leika Mark Noppenau er yogainstruktør med lang erfaring 
innen Yogic Arts, Vinyasa Flow, Restorative Yoga m.m. 
Underviser også i Embodied Flow™, Mammayoga, barnyoga 
og yogaterapi. Info/booking: reflection.no

LYNX WELL - YOGA, SPA & MASSAGES - SKOGSTAD HOTEL 
Vi holder åpent hele sommeren med uten- og innendørs 
yoga. Alle med nøye hensyn til Covid-19. Vi tilbyr Ashtanga 
yoga, Hatha yoga, myk yoga, barneyoga, familieyoga, mas-
sasjer og sauna. Hovedlærere er Rebecca Loos og Tine S. 
Østby. Info/booking: lynxwell.no / 941 43 336

HELSELABEN FITNESS CENTER 
Treningssenteret har det meste av funksjonelle øvelser samt 
dyktige personlige trenere som kan bookes for personlig 
oppfølging. Info: helselaben.no 

DIPLOMERT MASSASJETERAPEUT MNMF
LENA BACKMAN - HEMSEDAL WELLNESS 
Tilbyr dyp muskelterapeutisk behandling. Myo fascial re-
lease/ Bindevevsmassasje. Klassisk massasje. Kopping. 
Lymfemassasje. All behandling tilpasses individens behov.
Info/booking: hemsedalwellness.com / 41 35 30 37

WYN - LAILA TORSEN - REG. HOMØOPRAKTIKER MNLH 
NATURMEDISINSK AROMATERAPEUT MASSØR. 
Tilbyr dyp muskulær massasje, sirkulasjonsbehandling, natur-
medisinsk aromaterapi og endringsvegledning (coaching). 
Info/booking: wyn.no / 91 19 38 19

HEIMVEGEN RETREAT - NATURLEG MEDITASJON 
Naturlege meditasjonsmetodar; tur/gåmeditasjon i skog og 
høgfjell, qi gong/taiji, shiatsu, bueskyting, dyp avspenning 
m.m. Info/booking: heimvegen.com

MEDITASJON OG QI GONG PÅ HØGFJELLET
Gjennom meditasjon og qi gong får du ein følelse av å vere 
eitt med naturen når vi er på tur. Dato: 5-7 juli, 6-8 sept.
Info/booking: heimvegen.com

FLUEFISKEGUIDING 
TROND HAGEN – FLUEFISKE GUIDE 
En erfaren lokalkjent guide innen tørrfluefiske etter ørret 
og kan tilpasse et opplegg som imøtekommer ditt/grup-
pens behov. 
Info/booking: orretensrike.no / 90 52 73 09

TOR GRØTHE – FLUEFISKE GUIDE 
En Norges beste fluefiskere tilbyr veiledning i fluebinding, 
insektslære, utstyrslære, kasteinstruksjon og praktisk fiske-
kurs. Info/booking: 99 54 77 99

TURUTE – FISKE OG FLUEFISKE GUIDE 
Guidede turer i fiske og fluefiske. Vi kjenner områdene som 
passer deg/dere og kan arrangere turer med overnatting om 
ønskelig. Info/booking: turute.no / 95 08 08 49

GOLF
HEMSEDAL GOLF & TENNIS  
9 hull med 18 forskjellige utslag, driving range med ball-
maskin, treningsbunker, to tennisbaner, selvbetjent kiosk 
også med baller, pegger og hansker. Utleie av golfutstyr.
Info/booking: hemsedalgolfklubb.no / 46 85 10 08

HEMSEDAL GOLF ALPIN 
18-hulls bane med inntil 5 utslag pr. hull (gress/kunst-
gress), proshop, driving range, putting green, sandbunker, 
kølleservice. Instruksjon og kurs. 
Info/booking: hallingdalgk.no / 91 11 90 64

TENNIS
HEMSEDAL GOLF & TENNIS 
To tennisbaner ved Hemsedal Golfbane i Grøndalen.
Info/booking: golfhemsedal.no / 46 85 10 08

AKTIVITETER
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KANO OG KAJAKK 
Hos Høyt&Lavt Klatrepark kan du leie kano/kajakk som man kan 
padle på vakre Vannin. Passer for hele familien! 
-Dagstur til Nærøyfjorden
-Våttkortkurs - lær å padle kajakk
-Introduksjonskurs/guiding i kajakk 4 timer
Info/booking: bookhemsedal.com

FJELLTURER
SIKKERHET PÅ FJELLTUR / 90 65 64 07
Kurset foregår mest ute på tur og deltakere lærer om bl.a. kart, 
kompass, veivalg, tur i bratt terreng og ved vassdrag, vær, å 
søke ly m.m. 
Info/booking: heimvegen.com

FJELLTUR / 90 65 64 07
Fjelltur i høgfjellet med ein lokal vegleier som fortell ein del om 
lokale tradisjoner og historie, den lokale fjellnaturen, kulturen, 
plante og dyreliv. 
Info/booking: heimvegen.com 

TUR PÅ NØRELISTØL / 90 65 64 07
Omvisningstur med den lokale bonden. Me ser etter flokken med 
gamalnorsk Spælsau som går fritt i området. Under turen kan du 
lære om lokalhistorie, arkeologi, plante og dyreliv, tradisjoner og 
folketro. 
Info/booking: heimvegen.com 

TUR MED TRADISJONELL BUESKYTING / 90 65 64 07
Prøv moderne utgaver av tradisjonelle buer brukt til jakt her si-
den forhistorisk tid. Skyting først mot blink før vi tar med buene 
i skog eller fjell. 
Info/booking: heimvegen.com 

FJELLTUR MED MEDITASJON OG QI GONG  / 90 65 64 07
Dagstur med lokal veileder. 
Info/booking: heimvegen.com

TURUTE – FJELLTUR GUIDE / 95 08 08 49
Guidede fjellturer med eller uten overnatting. Ta kontakt så skred-
dersyr vi en tur som passer deg/gruppen. Vi har lavvo for overnat-
ting og lang erfaring med overnatting/matlaging i naturen. 
Info/booking: turute.no 

KLATRING
HØYT & LAVT KLATREPARK / 94 21 41 11
Høytflyvende opplevelser for barn og voksne. 
Info/booking: hoytlavt.no/hemsedal

HEMSEDAL KLATRESENTER / 94 21 41 11
Senteret består av en 14 m høy klatrevegg og ett stort buldre-

HEMSEDAL GOLF ALPIN

HØYT & LAVT KLATREPARK

HEMSILA
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område. Passer for både nybegynnere og rutinerte klatrere. 
Info/booking: hemsedalklatresenter.no

KLATREGUIDING / 952 31 240 
Fjellsentralen tilbyr klatreføring på tre av klatrefjellene i 
Hemsedal. Fjellsentralen benytter IFMGA sertifiserte tind-
evegledere. Info/booking: fjellsentralen.no 

SKOGSHØDN / 952 31 240
Fjellsentralen tilbyr klatreføring på to av rutene her; Over-
raskelsen og Demonstranten. Begge disse rutene byr på 
variert og flott fjellklatring opp mot grad 5. Ingen forkunn-
skaper nødvendig, men du må være fjellvant og i god form. 
Info/booking: fjellsentralen.no

SKURVEFJELL / 952 31 240
Ingen forkunnskaper nødvendig, men du må være fjellvant 
og i god turform. Info/booking: fjellsentralen.no

STOREHØDN / 952 31 240
Ingen forkunnskaper nødvendig, men du må være fjellvant 
og i god turform. Info/booking: fjellsentralen.no

KLATREKURS SPORT / 952 31 240
Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av hånd-
verket og ulike klatreteknikker. Sikringsteknikk, klatrebeve-
gelser, falltrening, valg og riktig bruk av utstyr og mye klatring 
er sentrale tema. Info/booking: fjellsentralen.no

KLATREKURS FJELL / 952 31 240
Kurset gir deg verktøy for å kunne dra til fjells med egne 
sikringer på en trygg måte. 
Info/booking: fjellsentralen.no

FAMILIEKLATRING / 942 14 111
Klatring på store steiner i ei spennende ur. Passer for barn 
fra ca. 4 år og for voksne i alle aldre.  
Info/booking: hemsedalfjellsport.no / bookhemsedal.com  

KLATRING PÅ LENGRE RUTER / 942 14 111
For deg som vil prøve ei skikkelig klatrerute på Skurvefjell. 
Ruta er på 3-4 taulengder, 120 meter og grad 4-5. 
Info/booking: hemsedalfjellsport.no   

VIA FERRATA / 942 14 111
Erfarne guider tar deg trygt og sikkert opp bratte fjellsider 
og langs trange fjellhyller på en tilrettelagt klatrerute som 
fører deg helt til topps på Røggjin. 
Info/booking: hemsedalfjellsport.no / bookhemsedal.com 

KLATRING - KLATREFELT / 942 14 111
For alle som har lyst til å prøve klatring på 10-25 meter høye 
klatreklipper med ruter fra grad 4+ til 6. Passer for alle fra 10 
år og oppover. Info/booking: hemsedalfjellsport.no

KLATREKURS OG GUIDING - LESLIE AYRES
Leslie Ayres er en erfaren internasjonal sertifisert UIAGM/

IVBV/IFMGA klatreguide som er lommekjent på klatrefjellene 
Skurvefjell, Skogshødn og Storhødn. Tilbyr kurs og guiding. 
Booking: 90 13 72 90 / le-ayr@online.no

KLATRESTEIN OG KLATRESTATIV 
I sentrum bak Rampa Kjøpesenter finnes det et familietilbud 
– en stor klatrestein, klatrestativ og andre apparater. 

SYKKEL
SYKKELGUIDING 
Hemsedal har mange fine sykkelmuligheter for både store 
og små. Noen ligger nede i dalen, mens andre er på fjellet. 
Info/booking: bookhemsedal.no / hemsedalfjellsport.no  

TUNET SPORT - SYKKELGUIDING
Sykkelguidning og teknikkurs. Tur eller kurs tilpasses gruppens 
nivå. Halvdag (3 tim), Heldag (6 tim). Vi skreddersyr også 
turer over flere dager inkl. overnatting og/eller bespisning. 
32 05 99 00 - tunetsport.no

SYKKELUTLEIE 
Mountain bikes og elsykler.
Booking/pris: bookhemsedal.com

TOTTEN SPORT1 SYKKELUTLEIE
32 06 05 77
El-sykkel terreng-/tursykkel fra HiBike. Kom innom butikken 
i sentrum og lei din sykkel! 

MOH SYKKELUTLEIE / 32 17 80 80
Utleie av elsykler og mountainbikes. Stor pågang! Book 
gjerne på telefon eller på mail info@mohsport.no 

RIDNING
SKOGSHORN RIDELEIR 
Rideleir for barn og voksne. Ukesopphold fra søndag-lørdag.
Deltakerne deles inn i grupper etter erfaring. Vi har 50-60
hester og ponnier. Ukesleir søndag-lørdag 21.6-15.8.
Pris fra kr 4400,- pr. pers. 
Info/booking: skogshorn-rideleir.no / 91 84 95 00
32 06 01 33 / post@skogshorn-rideleir.no

HAUGEN GÅRD 
-Ride- og aktivitetsleir 21-26. juni og 28. juni til 3. juli. 
kr 5.000,- pr barn inkl overnatting, mat og aktiviteter. Passer 
for barn fra 12 år og oppover.

-Barneridning: 1 times opplegg med kos og stell av hest og 
ca 30 min leietur. Pris kr 450,- pr barn

-Halvdagstur kl 10.00-13.00 alle dager. Passer for alle fra 
10år og eldre. Ingen erfaring nødvendig. Pris kr 850,-

-Heldagstur kl 10.00-16.00. Pris kr 1.200,-

-Kjøre tur med hest og vogn

Info/booking: bookhemsedal.com / 483 86 018
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TIMERIDING 
Turer på 1-2 eller 3 timer etter ønske. Eller halvdags- og dags-
tur. Ønsker familiens junior en liten tur på ponniryggen så stiller 
vi med leier så langt kapasiteten rekker. 
Booking: 99 72 58 91

STØLSLIV
ULSÅKSTØLEN / 90 94 47 99 / pererik67@hotmail.no
Opplev livet på stølen under majestetiske Skogshorn (1728 
moh). Smak på ekte stølsmat i kafeen og besøk dyr som geiter, 
høner og kaniner. Hele juli er det kveldstell onsdag og fredag på 
stølen. Ulsåkstølen er et fint utgangspunkt for vandring, sykling 
og fiske i Helsingvatn og har hytter og rom m. frokost. Salg av 
diverse gårdsprodukter.

HEMSEDAL HJORT / 90 96 69 53
Ta del i foringen av dyra inne i hjortehegnet. Orientering om dyra 
og gården. Det er også salg av deilig mørt hjorte- og elgkjøtt. 
Info: hemsedalhjort.no

SYKURS
DAGSKURS I SYING OG TRYKKING AV SAUESKINN
KIRSTEN AALSTVEIT / 99 32 09 71
Lær å sy bruks- og pynteting i saueskinn av gamalnorsk spæl-
sau. Trykking av mønster med treblokkar. 
Dato: 11 aug, 06 okt. 
Info/booking: heimvegen.com 

MUSEUM
HALLINGDAL MUSEUM - BYGDETUNET / 32 07 14 85
Gårdstunet på «Øvre Løkji» er museet i bygda og en del av Hal-
lingdal Museum. Her er hus med innbo fra første halvdel av 
1700-tallet frem til vår tid. For barn er det lekekiste med gamle 
artige uteleker. Info: hallingdal-museum.no

KIRKER
HEMSEDAL KYRKJE / 31 40 88 00
Bygget i 1882 og erstattet da den gamle stavkirken. 

LYKKJA KAPELL
Lykkja Kapell ble bygget i 1961. Kapellet ligger i Lykkja. 

HARAHORN HOTELL / 32 05 51 10
Hotellet har sitt eget kapell som i hovedsak blir brukt til bryllup. 
Info/booking: booking@harahorn.no / harahorn.no

ZIPLINE
ZIPLINE - RJUKANDEFOSSEN / 942 14 111 
Ta utfordringen og kast deg ut i zipline over Rjukandefossen. 
En heftig opplevelse i fantastiske omgivelser.
Info/booking: hemsedalfjellsport.no/bookhemsedal.com

SKOGSHORN

TOTELIA RIDES



En Pool Club I fjellet? 
Oh YES!

Fýri er et fantastisk sted å være sammen med dine kjære, 
gode venner og oss. Her står opplevelsene i kø, slapp av, nyt 

en bedre middag med fantastisk selskap, gå på ski, ta en 
sykkeltur eller bare vær tilstede i det norske landskapet.

På Fýri har vi en 1000 kvm Spa Club hvor du kan nyte god 
mat og avslappende musikk i et herlig miljø med basseng og 
solsenger. I tillegg har vi spennende restauranter, playground 

med shuffleboard, biljard og bar. Fýri har 144 hotellrom, 
leiligheter og møtelokaler for opp til.  460 personer. Et sted 

hvor livet er herlig. Også på vinteren.

Håper vi ses!

 fyriresort.com   |   @fyriresort   |   +47 31 00 15 60
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BJØRNEPARKEN - FLÅ 
Her oppstår ekte møter med spennende dyr, mange dyr som du 
kanskje kun har sett i bøker eller på film. Her kan du klappe en elg, 
møte en kjempeskilpadde, holde en slange, være med inn til reve-
ne, bli med på dyrepasserskolen og møte sau, alpakka og kaniner, 
se gaupeshow og bjørnefôringer. 
Info/booking: 32 05 35 10 / bjorneparken.no

HERITAGE FJORDSAFARI 
Bli med på en tur innover den imponerende Nærøyfjorden. Nyt den 
storslagne naturen fra våre RIB-båter, vi kjører hele veien fra Flåm 
til Gudvangen, med retur til Flåm. 
Billettkjøp: Hemsedal Turistkontor 32 05 50 30

LANGEDRAG - TUNHOVD
Langedrag er en opplevelse som setter spor. Mellom Hallingdal og 
Numedal kan du komme tett på ville dyr eller være med inn til ulv, 
gaupe, elg, hester og geiter. 
Info/booking: 32 74 25 50 / langedrag.no 

TROPICANA BADELAND - GOL
Et av Norges største kombinerte innen- og utendørs badeland. Me-
gasklier, bølgebasseng, grotter og Wild River er vanvittig moro for 
små og store barn. Eget jungelland for de minste, med 35 cm dypt 
vann. Info/booking: 32 02 30 00 / pers.no

METEORITTPARKEN GARDNOS 
Visste du at Gardnoskrateret er unikt og av stor geologisk verdi i 
verdenssammenheng. 
Info/booking: 32 07 01 70 / meteorittparken.no

VIKING VALLEY 
Besøk Njardarheimr - en ekte vikinglandsby i Gudvangen ved 
Nærøyfjorden, bare 20 min fra Flåm. Her kan du oppleve hvordan 
det var å være viking. 
Info/booking: +47 462 45 462 / vikingvalley.no

VISION OF THE FJORDS
Bli med på fjordcruise i UNESCO verdensarvparken og opplev et av 
de flotteste og mest populære fjordområdene i Norge. Vision of the 
fjords er hybridfartøyet med innovativ, norsk design og verdensle-
dende miljøteknologi. Billettkjøp: Hemsedal Turistkontor

UTFLUKTER
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SHOPPING-SERVICE

SHOPPING 
COMFORT HEMSEDAL / 32 06 02 33 / comfort.no
Ulsåk. Baderomsmøbler, boblebad, utestamper. 
Dyner, puter, sengetøy og håndklær. 
COOP EXTRA HEMSEDAL / 32 06 02 37
Sentrum. Stort sortiment innen kjøtt og økologi. 
Stor parkeringsplass. Norsk Tipping og Rikstoto. 
FARGERIKE / 40 06 00 02 / fargerike.no
Ulsåk. Maling, lim, gulvbelegg, tepper, tapet, flis, 
parkett, filleryer og div. interiørvarer.
FINBECK OG FIA / 32 06 06 90 / finbeckogfia.no
Butikken ble startet i -94 og selger dame- og herreklær, samt 
sko. Godt utvalg i ytterjakker. Stilen er sporty men samtidig 
klassisk og kombinert med dagens trender. Vi fører merke-
klær av god kvalitet. 
FJØSET BRUKT&NYTT / 90 14 17 50 / fb/mianorway.no 
Alpakka klær fra MIA-mothers in action, Sko fra Manito-
bah Canada, Interiør fra Light & Living, pels fra Møller Pels, 
Vesker fra Executive Gifts. Vi tar også inn pent brukte klær i 
kommisjon og selger det for deg! 
HEMSEDAL INNKJØPSLAG / 32 06 03 11 
Sentrum. Bak Rampa kjøpesenter. Alt du trenger til hytta. 
HEMSEDAL MØBLER / 32 05 55 55
hemsedalmobler.no
Sentrum. Møbler og interiør. Egenproduksjon av møbler, 
kjøkken, bad og innredning.
HOMEPOINT / 92 29 58 61
Sentrum. Stort utvalg av stekepanner, kjøkkenutstyr, bade-
romsutstyr og gaveartikler m.m.
HOUSE OF HYGGE BRANDSTORE / 31 41 05 65
houseofhygge.no
Sentrum. Rampa kjøpesenter. 
KIWI / 32 06 01 60 / kiwi.no
Ulsåk. Store lokaler med toaletter og kaffemaskin. 
Stor, velassortert dagligvare forretning med Norsk 
Tipping, Rikstoto og medisin utsalg. 
MAXBO / 22 51 01 91 / maxbo.no
Ulsåk. Byggevarehus mm. Maling, trelast, jernvare, 
proff og sesongvarer. Gratis utlån av henger. 
Prosjektering og beregning av prosjekt. 
MOH SPORT / 32 17 80 80 / mohsport.no
Sentrum. MOH tilbyr det seneste og beste innen tekniske 
klær, tur- og sportsutstyr, alltid håndplukket fra de beste 
merkevarene og leverandørene. 

MONTÉR / 41 78 90 00 / monter.no
Svøo industriområde - Ulsåk. Alt innen byggevarer, trelast, 
maling, interiør med mer. Hjelp med renovering og nybygg. 
POWER HEMSEDAL / 41 53 78 90
Sentrum. Stort utvalg av mobiltelefoner, lyd og bilde, data, 
småelektrisk og hvitevarer. 
SKISTAR CONCEPT STORE / 32 05 53 95
skistar.com
SkiStar Lodge, Hemsedal Skisenter. Butikk med bredt utvalg 
av utstyr og klær for skibakke og fritid.  
SPORT1 TOTTEN SPORT / 32 06 05 77
tottensport.no
Sentrum. Finn alt du trenger for tur og trening hos oss. 
SPORTCO / 90 13 68 13
Mountain Village - Hemsedal Skisenter. Outlett butikk 
med diverse sportsutstyr og bekledning.
STUGU HUSFLID / 32 06 06 33
husflid.no/hemsedal
Sentrum, bak apoteket. Her får du kjøpt mye fint håndverk. 
TUNET SPORT / 32 05 99 00 / tunetsport.no
Sentrum. Sykkelguidning, kurs og sykkelservice. 
Ta kontakt for avtale. 

SERVICE-HÅNDVERKERE
APOTEK
Hemsedal Apotek 32 06 00 01 fax: 32 06 00 02 
hemsedal@dittapotek.no - dittapotek.no
BILVERKSTED
Engene bilverksted  32 06 03 14
Hemsedal Eiendomsservice  32 06 70 00
Hemsedal Bilpleie  41 33 99 83
EIENDOMSMEGLER
Eiendomsmegler1 Fjellmegleren  32 05 52 00
FRISØR
Silvia Frisør - Beauty Room 48 66 13 05
HÅNDVERKERE
Viljugrein Maskin DA  95 22 22 59
Terje Vøllo Mur  95 07 62 25
Hemsedal Malerservice AS  41 56 27 36
Eitreheim Brøyting/graving  97 60 04 69
Hemsedal Maskinlag AS  32 06 01 17
Møllerplass Maskin  90 95 38 15
Markegård Bygg 99 70 41 21
Hemsedal Laft  48 17 32 91
Hemsedal Skigard  46 47 29 30
ElektroTeam Hemsedal AS  41 53 78 00
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RENHOLD-VAKTMESTER 
Hemsedal Service Team / hstas.no 95 79 70 46
IDP / idpdrift.com 40 00 75 00
Hemsedal Eiendomsservice / hesas.no 97 77 40 00
Tripp Trapp Service  480 46 510
We for You - Iza Semeniuk   974 18 849

UTLEIE
FISKE UTSTYR
Tor Grøthe  32 06 20 66
TurUte  95 08 08 49
ROBÅT
Helsingvatn  92 23 14 13
Helsingvatn og Attjern  99 54 77 99

E-BIKE-MB-MOUNTAIN CART
Hemsedal Aktiv  48 38 60 18
Moh Sport  32 17 80 80
Totten Sport  32 06 05 77

KANO-KAJAKK
Høyt&Lavt Klatrepark  94 21 41 11
Hemsedal Aktiv  48 38 60 18

REKLAME-DESIGN
Fjellnytt Annonsemagasin / fjellnytt.com 47 36 22 99
CompLith Reklame & Trykk / lithdesign.no 41 76 71 43
Hallingdal Reklame / hallingdalreklame.no 92 41 65 94 
Smith-Erichsen Design  95 78 45 93
Fotograf Kalle Hägglund / kallehagglund.se 47 35 75 81

VASKEMASKIN
Fanitullen Apartmentshotell  32 06 06 00

TRENING
Helselaben Treningssenter  93 04 35 73 
Hemsedal Idrettslag-Trøimshallen  32 05 50 30 

BEHANDLING-DUSJ-SOLARIUM
Skogstad Velvære  32 05 50 00
Laila Thorsen - Behandler/Vegleder   91 19 38 19
Heimvegen  99 32 09 71 
Hemsedal Helseklinikk  958 02 465
Hemsedal Wellness Muskelterapi 41 35 30 37
Fanitullen Apartments - Dusj - Solarium 32 06 06 00
Ulsåkstølen - Dusj 92 23 14 13

På vår facebook side er det enkelt 
å og finne gode dealer å selge det 
du ikke trenger. Her finner du alt fra 
elektronikk, ski og samlevarer, til 
klær, møbler og andre ting. 

KJØP & SALG
HEMSEDAL

SMART
SHOPPING

KJØP & SALG AV
BRUKTE TING

Skanne QR-koden 
direkte med mobil-
telefonens kamera.
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ULSÅK
CHINA GARDEN / 32 05 95 90
Kinesisk og kontinental meny. Alle rettigheter. Take-away. 
Plass til større selskaper. 

ULLSÅKKEN - FB/ULLSÅKKEN 
Koselig bar og restaurant som serverer lunsj og middag. Grup-
pebestillinger og takeaway tilgjengelig. Sport på TV.

ULSÅKSTØLEN KAFE / 90 94 47 99
Servering av lokal mat i kafeen.

HEMSEDAL
ARTI KAFÈ - RAMPA KJØPESENTER / 95 52 10 28  
fb/artikafehemsedal
Hjemmelaget lunsj, varme og kalde retter og bakverk. Stort 
utvalg av etisk kaffe og te i løsvekt. Gourmetprodukter fra 
Matkompaniet og artige t-skjorter for salg. 

ELGEN BAR / 32 06 70 07 / fb/elgenbar
Enkel servering. Onsdag, torsdag og søndag 16-23.
Fredag-lørdag 16-01. I fellesferien Søndag-torsdag 12-23.
Fredag-lørdag 12-02. Velkommen.

ELMAS KAFÉ / 97 89 94 14 / elmashandel.no
Økologiske matvarer og drikke, lokale spesialiteter, fairtrade-
produkter og delikatesser med smak av verden. 

HEMSEDAL CAFE / 32 05 54 10 / gohemsedal.com
En restaurant med mat for fjellfolk i over 30 år. Kom in-
nom for lunsj, middag og desserter basert på god, lokal og 
bærekraftig mat. Også kan du bruke denne nettsiden siden 
gohemsedal er inaktiv.

KROKEN BAR & BISTRO / 32 05 99 66 
catering@kjokkenkroken.no / kjokkenkroken.no
Sommerutgaven av Kroken Bar & Bistro tilbyr en fresh 
variert meny fra Fjord og Fjell og passer store som små. 
Hele menyen tilbys som catering/Take away. 

PEPPES PIZZA / 32 05 95 57 / peppes.no
Stort utvalg i pizza og andre småretter. Familierestaurant 
med lekerom for barna.

GRØNDALEN
HARAHORN HOTELL / 32 05 51 10  / harahorn.no
Tilbyr kulinariske opplevelser inspirert av årstidene, lokale 
råvarer, naturen og fjellet. Arrangement, bryllup og catering. 

HEMSEDAL SKISENTER
LODGEN SPISERI / 45 86 50 86
lodgenspiseri.no
Åpent 17-19/7 og 24-26/7. Lette lunsjretter, baristakaffe, 
smoothies, hjemmebakte kaker og is.
Ønsker du tilbud på gruppecatering og gruppearrangement 
vennligst send en mail på lodgen@lodgenspiseri.no

SKARSNUTEN HOTELL / 32 06 17 00 
booking@skarsnutenhotel.no 
karsnutenhotel.no
Skarsnuten Hotel har åpent 10. juli til 2. august både hotell 
og restaurant.

LOKALMAT
HEMSEDAL FLATBRØDBAKERI / 32 05 98 00
info@hemsedalflatbrodbakeri.no
hemsedalflatbrodbakeri.no
Vi baker hele året og har alltid bakst på lager. I høytider er 
det bra om du gir beskjed dersom du ønsker noen produkter, 
dette for å garantere at du får det du ønsker. Følg med på 
Facebook for aktiviteter.

HELGES SPEKEMAT / 99 10 85 96
helgesspekemat.no
Hos oss får du alle dei tradisjonelle spekeprodukta som 
nordmenn har ete gjennom generasjonar. 

HIMMELSPANNET / 94 48 25 25
himmelspannet.no
Gjeiteberget, Skogshorn, Raudberg og Solglad finner dere i 
ostediskene i alle dagligvarebutikker i Hemsedal. 

SCANDINAVIAN ALPS COFFEE ROASTERS
99 48 38 10
scandinavianalpscoffee.com
Kan kjøpes i Kiwi, lokale kafeer og i vår webshop. Prøv kaf-
fesmaking og kaffebrygging via AirBnB Experiences eller 
send mail til: hello@scandinavianalpscoffee.com 

TAMT & VILT / 45 85 88 17 / tamtogvilt.no
Tamt & Vilt er produsent av lokale kjøtt- og fiskeprodukter 
fra Hemsedals fjell og fauna. Speking, røyking og graving 
er viktige teknikker som benyttes på fjellets råvarer som 
reinsdyr, elg, hjort og fisk. Produkter som kan kjøpes er 
blant annet spekepølser, spekekjøtt, viltkjøtt, gravet kjøtt og 
fisk, stekepølser og elgkarbonader. Mange av produktene 
kan kjøpes på Kiwi.

SERVERING-LOKALMAT
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Vi tilbyr deg en fresh variert 
meny fra fjord og fjell som
passer store som små. 

Nyt maten hos oss eller ta 
med hjem. Hele menyen 
tilbys som TakeAway. 

For større cateringer: 
catering@kjokkenkroken.no
Tlf: 32 05 99 66

Du finner oss i sentrum i
Hemsedal, vis-à-vis Shell.

Åpningstider og meny: 
kjokkenkroken.no

Nyt turen mens vi fikser renholdet!

www.weforyou.no

Utvask
Vinduvask
Hyttevask
osv...

Nyhet - Vaskeri
Vask av puter/dyner
Tekstilvask
Utleie av sengetøy

Iza: 97 41 88 49
iza@weforyou.no



MOTORAKTIVITETER - FIRMAARRANGEMENT  - KICK OFF
UTDRIKNINGSLAG - 8 KAMP MED MOTOR - SERVERING

MOTORAKTIVITETER OG GØY FOR 
BARN OG VOKSNE PÅ 2 OG 4 HJUL 

Vi tilbyr motorforlystelser i sikre omgivelser for “barn” fra 6-90 år. 
3 oppgraderte baner og fullt sikkerhetsutstyr. Instruksjon blir gitt. 
Du finner oss 500 m vest for Gol stasjon (godt skiltet). 
Tlf: 950 90000 - fb/golmotorpark - golmotorpark.no

Unnvik kø 
og bestill i vår app

HemsedalBurger

Du finner oss ved 
Shellstasjonen i 

Hemsedal sentrum

Følg oss på
HemsedalBurger

Sulten?

Tlf.: 320 60 650Åpent hver dag 
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ULSÅK 

ELVELY CAMPING / 32 06 02 69

EVENTYRGARDEN HUSO / 40 72 04 10
huso@huso.no / huso.no

FOSSHEIM LODGE / 32 06 03 15
velkommen@fossheim.com / fossheim.com

FOSSHEIM HYTTER / 32 06 03 15
velkommen@fossheim.com / fossheim.com

STOREHORN APARTMENTS / 62 45 00 00
skistar.com

ULSÅKSTØLEN / 90 94 47 99
pererik67@hotmail.no

HEMSEDAL SENTRUM
BRU HAUG CAMPING / 32 06 05 25
kjei-ha@online.no / bru-haug.no

FANITULLEN LEILIGHETSHOTELL / 32 06 06 00
mail@fanitullen.no / fanitullen.no

HEMSEDAL CAFE SKIERS LODGE / 32 05 54 10 
booking@gohemsedal.com / gohemsedal.com

SAGA APARTMENTS / 32 05 54 10 
Inn/utsjekk på Hemsedal Cafe / booking@gohemsedal.com

HEMSETUNET APARTMENTS / 32 06 01 50
info@hemsetunet.no / hemsetunet.no

SKOGSTAD HOTELL / 32 05 50 00
booking@skogstadhotell.no / skogstadhotell.no

HEMSEDAL SKISENTER 

SKISTAR LODGE HEMSEDAL ALPIN / 62 45 00 00
skistar.com

SKISTAR LODGE HEMSEDAL SUITES / 62 45 00 00
skistar.com

HEMSEDAL MOUNTAIN VILLAGE / 62 45 00 00
skistar.com

HEMSEDAL SKI LODGE SKARSNUTEN / 62 45 00 00 
skistar.com

HOLDE HYTTER / 62 45 00 00
skistar.com

LIATUNET / 62 45 00 00
skistar.com

PRIVATE HYTTER OG LEILIGHETER / 62 45 00 00
skistar.com

RÅDYRLIA / 62 45 00 00
skistar.com

SKIGAARDEN / 90 01 00 48
booking@skigaarden.no
skigaarden.no

SKARSNUTEN FJELLANDSBY / 62 45 00 00
skistar.com

SKARSNUTEN HOTEL / 32  06 17 00
Hotell og leiligheter. skarsnutenhotel.no tlf 

STORELIA STORHYTTER / 81 55 63 00
skistar.com

VESLESTØLEN HYTTEGREND / 62 45 00 00
skistar.com

TUV-HULBAK-LIO
FAUSKO GJESTEGARD – TUV / 93 00 13 20 
post@fausko.no
fausko.no

RJUKANDEFOSSEN CAMPING – TUV / 32 06 21 74

RØGGELIA FAMILIELEILIGHETER – TUV / 62 45 00 00
skistar.com

KRIK HØYFJELLSENTER – LIO / 32 06 23 60
velkommen@krikhoyfjellssenter.no
krikhoyfjellssenter.no

GRØNDALEN
GOLFSTUA / 99 46 12 22 
post@golfhemsedal.no
golfhemsedal.no

HARAHORN HOTELL / 32 05 51 10
booking@harahorn.no

SOLSIDEN HYTTEGREND / 41 34 69 99
kaj@solheisen.no
solsiden-hemsedal.no

OVERNATTING
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EMERGENCY
FIRE 110 

AMBULANCE 113 

POLICE 112

APOTEK / PHARMACY 
Hemsedal Apotek +47 32 06 00 01

SPAREBANK1 / ATM
Hemsedal sentrum +47 03202

BILBERGING / CAR RESCUE
Falck +47 02222
NAF +47 08505
Viking +47 06000
Hemsedal Bilberging +47 41 77 66 22

BILVERKSTED / GARAGE
Engene Bilverksted +47 32 06 03 14

BUSS / BUS
Nettbuss / vy.no  +47 40 70 50 70
Nor-Way Bussekspress +47 81 54 44 44
Brakar - lokal buss / local bus 
+47 177

LEGE / DOCTOR
Legevakt 24 timer / Emergency 24 hours
+47 116 117 
Legekontor +47 31 40 89 00

OVERNATTING / ACCOMMODATION
SkiStar Booking +47 624 50 000

POLITI / POLICE
+47 112 ONLY IN EMERGENCY
+47 32 05 55 11
+47 02800

RØDE KORS / RED CROSS
Gol og Hemsedal hjelpekorps
+47 90 93 49 07

TANNLEGE / DENTIST
Hemsedal Tannklinikk +47 32 06 01 37
Tannlege Bøhn +47 32 06 22 03
Tannlegevakt +47 99 35 15 55

DYRLEGE / VETERINARIAN
Veterinærene Nedre Hallingdal +47 32 07 46 75

TURISTKONTOR / TOURIST OFFICE
Hemsedal Turistkontor +47 32 05 50 30

SKISTAR RESEPSJON / SKISTAR FRONT DESK
Skistar Lodge Hemsedal Alpin +47 320 55 900

VEIMELDING / ROAD CONDITIONS
Statens vegvesen +47 175

VILTNEMNDA / GAME CONTROL
Ring politiet +47 112
Call the Police +47 112

NYTTIGE OPPLYSNINGER

SLIK BIDRAR DU TIL Å FORHINDRE SPREDNING AV COVID-19
Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
Hold god avstand til folk som hoster eller nyser.
Unngå å ta deg i øyne, nese eller munn.
Dekk nese og munn med en ansiktsserviett eller bruk albukroken når du hoster eller nyser.
Hold deg hjemme hvis du føler deg syk.
Kontakt lege hvis du har feber, hoste og pustevansker. Ring på forhånd.
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BUSS-TOG-TAXI

LOKALBUSS
Lokalbuss Gol-Hemsedal hele året

brakar.no 

TAXI
Din Taxi 4803 6666

Hemsedal Taxi 06175 / 95 90 01 23

VY170 OSLO - FØRDE - OSLO
Hele året – nettbuss.no / vy.no

Å reise med kollektiv trafikk til/fra Hemsedal har aldri vært enklere. Destinasjon Hemsedal og VY 
samarbeider for å gjøre det enkelt å ta buss og tog til oss når fjellet kaller. Daglige avganger med 
VY170, som kjører hele året. Ps. Vy.no er kontantløs bedrift.

HEMSEDAL.COM/TRANSPORT
Rutetider: brakar.no, ruter.no og entur.org



38   |   HEMSEDAL

+47 4803 6666
LOKAL TAXI – RULLESTOLTAXI – MINIBUSSER – FLYPLASSTAXI 

• Vi er best på pris og kvalitet.

• Våre sjåfører er godkjente og er kurset i økokjøring og førstehjelp. 

• Vår bilpark har biler fra 5 til 27 seter.

Be oss om et tilbud!
hemsedaltaxisentral@gmail.com

www.hemsedaltaxi.no

Vanlig Taxi
1-4 pers.

Maxi Taxi
5-8 pers.

Varetaxi/ 
Budbiltjenester

Turbil Stor
9-16 pers.

Turbuss 
17-27 pers.

Flyplass
Transfer

Buss & Tog
Transfer
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HEMSEDAL AKTIV 
Vi hjelper deg med bestilling og planlegging av aktiviteter, transport, over-
natting, catering, massasje, foredragsholdere, selskapslokaler, konferan-
ser, bryllup, utdrikkingslag og jubileum. Vi kjenner Hemsedal og hjelper 
deg til å gjøre ditt opphold så perfekt som mulig! 
32 05 53 18 / info@hemsedalaktiv.no 
hemsedalaktiv.no

HEMSEDAL FJELLSPORT 
Hemsedal Fjellsport har tilbud for grupper og for firmaer. Vi tilbyr klatre- 
og fjellaktiviteter, aktiviteter i elva, eller teambuilding og gruppeaktivi-
teter. Opplegget tilpasses hver enkelt gruppe. Ta kontakt så lager vi ett 
opplegg som passer for dere. 
91 21 41 11 / hemsedalfjellsport.no

HEMSEGARDEN KURS- OG MØTELOKALER  
Lokaler med særpreg bl.a. med utsikt til et økofjøs og flatbrødbakeri. 
Servering av lokalmat. Catering til utegrupper. 
95 04 98 85 / hemsegarden.com 

MOTIVATION BASECAMP
Gjennom inspirerende kurs og foredrag sikres deltagernes engasjement 
og opplevelse av egen innsats for å få en bedre arbeidshverdag. Sammen 
lager vi god stemning! 95 10 47 74 
info@motivationbasecamp.no / motivationbasecamp.no

HØYT & LAVT KLATREPARK
Ta med bedriften, laget, koret, klubben eller utdrikkingslaget på en dag i 
tretoppene. Pris: 50 kr rabatt p.p. om en er over 20 pers. Tid: Se ordinær 
åpningstid. Ved min. 10 pers. som kjøper dagspass kan parken åpnes 
utenom ordinær åpningstid. 
94 21 41 11 / hoytlavt.no

GRUPPER



 
FJELLET

Sommerferie pa

Vi åpner 3. juli 
Storefjell og Golsfjellet gir deg muligheter 

du skal lete lenge etter andre steder.
www.storefjell.no

TILBUD
Fra 770,- pr. pers. pr. døgn 

med rom/frokost.
Fra 1070,- pr. pers. pr. døgn 

med halvpensjon. 
20% rabatt over 3 døgn

Barnerabatter
Velkommen! 

Bjorneparken|Sykling.Turgaing
Riding

Vannsklie .
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RJUKANDEFOSSEN 
Er en imponerende og kraftfull dobbeltløpet foss med 
18 meters fall ned gjennom et trangt gjel.

HYDNEFOSSEN
Stuper 140 meter i fritt fall fra Veslehødn 1300 m.o.h. 
Vannføringen er størst på forsommeren.

HYDALEN
Et vernet landskapsområde med et storslått naturlandskap 
og en usedvanlig fin veksling i topografi og planteliv.

KONGEVEGEN
Den gamle Kongevegen fra Gol, gjennom Hemsedal, og over 
til Vestlandet ble opparbeidet i årene fra 1825 til 1844.

KLOKKARSTEINEN 
Ved Fossheim Lodge på Ulsåk, ligger Klokkarsteinen 
halvveis ut i elva. Ulike folkesagn forteller om hvordan 
denne steinen er kommet dit.

FØLGENDE BADEPLASSER 
KAN ANBEFALES
GRØNDØLA ELVA
Grøndalen, ved Golfbanen.

HEMSILA ELVA
Gjennom sentrum, ved brua i sentrum.

HEMSEDAL BEACH
Rampa Kjøpesenter ved lekeplass og klatrestein.

RJUKANDEFOSSEN
Flott badeplass hundre meter nedenfor Fossen ved 
hengebrua. Bading ovenfor hengebrua er forbudt på 
grunn av meget sterke understrømmer.

GRYTEVATNET
Stille vann i skogsområdet på veien mot Lykkja.

NØSEN
Fin sandstrand rett ved siden av Panoramaveien 
(ca. 25 min. kjøretur fra Ulsåk).

VERDT Å SE

HEMSEDAL BEACH



Unikt: Noe det fins bare ett eksemplar av, 
enestående, sjelden. Harahorn 
= et sted du må ha opplevd. 

Nyt det beste av natur, fjell og 
gastronomi, en smaksopplevelse 

utenom det vanlige.

Restauranten er åpen ons-lør
   Lunsj 12-15   Middag fra 18

HARAHORN.NO / +47 32 05 51 10
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