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Visit Innlandet jobber kontinuerlig med bærekraft og er i en prosess for å oppnå  
Merket for bærekraftig reisemål. Merkeordningen er i regi av Innovasjon Norge og er  
et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. 

Et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som  
lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.  
Temaer som natur, økonomisk verdiskapning er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv. 

Velg gjerne kollektiv transport når du besøker regionen vår. To hyggelige nyheter i år er  
sommertoget mellom Roa og Hønefoss via Jevnaker og et utvidet busstilbud fra Oslo til  
Jevnaker. Det gjør det lettere å komme seg til Hadeland Glassverk, Kistefos og Randsfjord  
Badepark på en grønn måte. Se mer og planlegg din reise på vy.no og vybuss.no

Vi tar bærekraft på alvor

Les mer om bærekraftig reiseliv i Visit Innlandet regionen her:  
visit-innlandet.no/min-ferie/reis-gront



Velkommen skal du være,  
til oss ved de store innlandsfjordene! 

Mellom åker og gårder, skog og eng ligger de store innlandsfjordene og flatbygdene  
rundt som et lappeteppe over det bølgende og frodige landskapet. Forbi flatbygdene  
begynner de dype skogene som strekker seg helt til svenskegrensen i øst.  
I pust inn- pust ut landet kan du senke skuldre og bare nyte det å være vår gjest.  
Besøk kunst- og kulturopplevelser i verdensklasse, vær aktiv i naturen og kos deg  
med det vi tilbyr når du har en dag, en helg eller en hel ferie her hos oss. 

Det er mye å oppleve, både for små og store, så bli gjerne en stund – det er verdt det!  
Nyt det gode livet på landet – inne i landet.

I brosjyren du holder i hånda har du all informasjon du trenger. Få inspirasjon,  
drøm deg bort og planlegg dine besøk med familien, vennegjengen eller arbeidskollegaer. 

Skann QR-koden  
og les brosjyren digitalt.



#visitinnlandet

+47 61 14 67 10  
info@visit-innlandet.no 
visit-innlandet.no 

Gjøvik 
Gjøvik Stasjon 
Jernbanetorvet 3 
2821 Gjøvik

Brumunddal 
Brugata 11 
2380 Brumunddal
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2407 Elverum

Se og gjøre 
See and do 

Mjøstråkk 
Cycle route
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Del gjerne dine  
opplevelser med oss  
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Festival og mat 
Festivals and food  
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Vandreturer 
Hiking

99
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Accommodation
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Velkommen til gode  
opplevelser på landet 

Velkommen til et bredt og variert aktivitetstilbud for store og små hele året.  
Vi byr på flott natur og tilrettelagte turmuligheter både for ski, sykkel og fotturer.  
Enten du er glad i fartsfylt og spennende moro, eller om du ønsker et roligere  
tempo finner du noe for enhver smak her. 

 Welcome to the good country life – to the land of tranquillity and inner calm 

Inland Norway offers a plethora of activities for every age group, all year round. Explore the  
spectacular scenery on skis, on bicycle, and by foot. There is something for everyone,  
whether you are a thrill-seeker or prefer moving at a slower pace.

Enjoy the best of the best. 
Plan your trip at visit-innlandet.no

Planlegg din reise på  
visit-innlandet.no

SE OG GJØRE • SEE AND DO

visit-innlandet.no 7



OPPLEV HADELAND GLASSVERK
10 BUTIKKER - 6 SPISESTEDER - KUNSTGALLERI - MUSEUM - ÅPEN GLASSHYTTE

SOMMERGLEDE FOR HELE FAMILIEN
10 BUTIKKER - 6 SPISESTEDER - KUNSTGALLERI - MUSEUM - ÅPEN GLASSHYTTE

Åpent 7 dager i uken  •  TLF 61 31 64 00  •  www.hadeland-glassverk.no

ÅPENT HVER DAG - HELE ÅRET

LOKALE RÅVARER EKTE ITALIENSK PIZZAEGET HÅNDVERKSBAKERI

Åpent 7 dager i uken  •  TLF 61 31 64 00  •  www.hadeland-glassverk.no

VI
FEIRER
260 ÅR!

UNIK JUBILEUMSUTSTILLING

OPPLEV GLASSBLÅSING

STOR KUNSTUTSTILLING

SOMMERKONSERTER

BLÅS DITT EGET GLASS

10 FLOTTE BUTIKKER

BARNAS BONDEGÅRD ARRANGEMENTER

6 SPISESTEDER

STORE
NORSKE

SAMTIDS- 
KUNSTNERE
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#STOLTAVGJØVIK

VELKOMMEN  
TIL GJØVIK
Gjøvik ligger vakkert til med fin utsikt over Norges største innsjø, Mjøsa.  
Byen har en herlig småbysjarm med et rikt kulturliv, urbane uteserveringer,  
flotte konsertarenaer og gode shopping- og restaurantmuligheter. Med kort  
avstand til flotte naturopplevelser, byr Gjøvik på noe for enhver smak.
Følg med på hva som skjer på gjovikby.no

 Set in beautiful surroundings with stunning views 
of Norway’s largest lake, Gjøvik combines small-town 
charm with a vibrant cultural scene, urban spaces, 
impressive concert arenas, and excellent shopping 
and dining. With spectacular outdoor adventures 
close by, this town has something for everyone. 

See what’s on in Gjøvik at gjovikby.no.

Storgata 10, 2815 Gjøvik • post@gjovikby.no 
gjovikby.no

10 SE OG GJØRE • SEE AND DO



KLATRING FOR LITEN OG FOR STOR

GJØVIK KLATREPARK
Legg turen til Gjøvik Klatrepark for lek, moro, mestring og trening. Vi ønsker unge  
og gamle velkommen til en utfordrende og morsom dag ved Øverby Idrettspark. Vi har  
en kilometer med klatreelementer i seks klatreløyper med forskjellig vanskelighetsgrad.  
Den 240 meter lange ziplinen inngår i dagskortet. Vi har et hyggelig uteområde med  
benker, bord og griller for å innta lunsjen. Her finner du også en 18 hulls frisbeegolfbane,  
asfaltert rulleskibane og et idyllisk museum i umiddelbar nærhet. På dager med dårlig  
vær kan det være en idé å kombinere turen til Gjøvik med et besøk på Vitensenteret.  
På gode sommerdager kan du avslutte dagen med et bad i Norges største utendørs 
svømmebasseng, Fastlands friluftsbad. For åpningstider, priser og bestilling se  
vår hjemmeside.

Øverbyvegen 93, 2819 Gjøvik • +47 484 25 632 • post@rappel.no
gjovik-klatrepark.no

 Visit Gjøvik Aerial Adventure park for fun, mastery 
and training. Visitors of all ages are welcome to join 
us for a challenging and fun day at Øverby Idrettspark. 
We have one kilometer with climbing elements in the 
woods divided on 6 courses with increased degree of 
difficulty. The 240 m long zip line is included in the 
day pass. Nice free outdoor facilities with BBQ’s are 
available for a deserved rest and lunch. You may bring 
own food. You will also find an 18 hole frisbee course, 

track for roller ski and an idyllic museum in the area. 
On days with not so good weather you may combine 
the trip to Gjøvik with a visit to Vitensenteret, an  
interactive exhibition of science for all ages. On nice 
summer days you may finish the day with a free dive 
in Fastland outdoor swimming pool, Norway’s largest.   

For opening hours, prices and booking, please see 
our website.

Foto: Ian Brodie

visit-innlandet.no 11



Brennerigata 1, 2815 Gjøvik • +47 95 90 11 11 • post@vitensenteret.no 
vitensenteret.no

 Located in the heart of Gjøvik, Vitensenteret  
Innlandet is a science discovery centre for the whole 
family. It is open to the public at weekends and school 
holidays throughout the year, and is the only one of 
its kind between Oslo and Trondheim. Visit the 
Planetarium for a journey into space, try your hand 
at weather forecasting, or challenge your friends to 
a football tournament. Pull yourself up a wall, enjoy 
a game of chess, or whisper something exciting to 
grandma standing at the other end of the room.

At Vitensenteret Innlandet you get to touch, explore, 
and experiment – as you gain new knowledge and 
leave even wiser than when you arrived. Enjoy  
a coffee in our welcoming café, or visit our fun gift 
shop. 

Welcome to lots of meaningful fun!

REALFAGSGLEDE – MORO MED MENING

VITENSENTERET INNLANDET
I hjertet av Gjøvik ligger Vitensenteret Innlandet, et opplevelsessenter for hele familien. 
Senteret holder åpent for publikum i helger og skoleferier gjennom hele året, og er det 
eneste i sitt slag mellom Oslo og Trondheim. Hos oss kan du besøke Planetariet for en 
reise ut i verdensrommet, du kan prøve deg som værmelder eller utfordre venner til 
pumpefotball-turnering. Du kan heise deg selv oppover veggen, spille et parti sjakk og 
hviske noe gøy til bestemor som står langt der borte, i den andre enden av rommet!

På Vitensenteret Innlandet kan du ta på, utforske og eksperimentere – mens ny  
kunnskap sniker seg inn i hjernen og gjør deg enda litt klokere enn du var da du kom  
inn. Det blir aldri feil å ta en kaffepause i den hyggelige kaféen vår, eller å kikke litt  
i den morsomme gavebutikken. Velkommen til masse moro med mening!

12 SE OG GJØRE • SEE AND DO



 Fancy a bike ride on old railway tracks? Then a trip 
along Randsfjorden, between Dokka and Hov (23 km), 
on our easy-to-pedal draisines – or railbikes – is just 
the thing. Bring your family and friends, and enjoy a 
nostalgic journey back in time. Sagvika swimming spot 
or the Dokka Delta Wetlands Centre at Odnes are 
ideal stops along the way. Available for hire from the 
Shell garage at Dokka (drop-in or online booking) or 
at Hov station. 
Info and booking: www.valdresbanen.no

Stasjonsvegen 1, Dokka • +47 99 44 87 11 
post@valdresbanen.no • valdresbanen.no

Lyst på en sykkeltur på gamle skinner? Da er en 
dresintur  langs  Randsfjorden  på  lettråkkede   
dresiner mellom Dokka og Hov (23 km) noe for 
deg. Ta med familie, venner og bekjente og bruk 
dagen på ei nostalgisk reise inn i fortida. Stopp 
gjerne på badeplassen i Sagvika eller på Dokka-
deltaet Nasjonale Våtmarkssenter på Odnes. Utleie 
fra Shell-stasjonen på Dokka (drop-in eller online 
booking) eller Hov stasjon. 
Info og booking: www.valdresbanen.no

DRESINTUR

VALDRESBANEN

 Gjøvik Olympic Mountain Hall is the world’s largest 
hall for public use inside a mountain. The hall was built 
for accomodating ice-hockeymatches for the 17th 
Olympic Winter Games in 1994 in Lillehammer. The 
hall  is located in the citycenter, certified for almost 
6.000 people, and have nine floors. But you still can 
not see it. That is because its built 120 meters inside 
the mountain. The hall is used for sports, concerts, 
conferences and fairs. All around the icehockeyfield you 
can enjoy copies of rock carvings from all over Norway.

Heimdalsgate 2, Gjøvik • +47 61 13 82 00 
fjellhallen.no 

Foto: Oda Hveem

Gjøvik Olympiske  Fjellhall er  verdens  største 
publikumsarena i fjell. Hallen ble bygget til å huse 
ishockeykamper under Vinter OL på Lillehammer 
i 1994 og er byggeteknisk helt unik. Fjellhallen 
ligger midt i Gjøvik sentrum, har 9 etasjer og kan 
huse nesten 6 000 personer, men hallen kan ikke 
sees fra utsiden. Det er fordi den er bygget inn  
i fjellet. Hallen brukes til sportsarrangement, men 
også til konserter, konferanser og messer. Rundt 
ishockeybanen kan du se kopier av helleristninger 
fra hele Norge.  

VERDENS STØRSTE

GJØVIK OLYMPISKE 
FJELLHALL

13visit-innlandet.no



+47 61 10 00 20 • post@dokkadeltaet.no • dokkadeltaet.no

#DELTASOMMER #GARDSETRA 

EVENTYRLIG SETER 
OG NATUROPPLEVELSER
Våtmarkssenteret på Odnes gir hele familien naturopplevelser hver onsdag 
i sommerferien, dere kan leie kano og drikke bjørkesaft hos oss. Ved vår besøksseter 
Gardsetra i Synnfjell, kan du oppleve en autentisk seter med dyr og mange spennende 
arrangementer. Eller hva med en orkidévandring på Bjørnhaugmyra? På Ornitologisk 
stasjon Odnes utfører vi ringmerking av fugl. Her kan du bli med på spennende 
opplevelser når vi er tett på fuglelivet.

Sjekk Facebook og vår hjemmeside for sommerens arrangementer. 

VÅTMARKSSENTERET, ODNES
Bli med til Dokkadeltaet for å utforske livet både 
i, under og over vannet. Hver onsdag i skoleferien 
har vi en spennende naturaktivitet for hele familien, 
og du kan leie kano både onsdager og lørdager for 
å oppleve deltaet på nært hold. Bli også med på 
guidet orkidévandring på Bjørnhaugmyra 8. juli! 
Åpent senter 25. juni–13. august, onsdager og 
lørdager kl 10–15.

Gamlevegen 84, 2879 Odnes

GARDSETRA, SYNNFJELLET
Velkommen til fjells! Opplev tradisjonell seterdrift 
med kyr, hester, geiter og høns. Seterkaféen er 
åpen onsdag til søndag og vi selger melkeprodukter
laget på Gardsetra. Hver lørdag i juli arrangerer vi 
en natur- eller kulturopplevelser for hele 
familien. Åpen seter 2.–31. juli 2022. Seterfestival 
med konsert 30. juli og marked 31. juli. 

Gardsetervegen 239, 2880 Nord-Torpa
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+47 61 10 00 20 • post@dokkadeltaet.no • dokkadeltaet.no

#DELTASOMMER #GARDSETRA 

EVENTYRLIG SETER 
OG NATUROPPLEVELSER
Våtmarkssenteret på Odnes gir hele familien naturopplevelser hver onsdag 
i sommerferien, dere kan leie kano og drikke bjørkesaft hos oss. Ved vår besøksseter 
Gardsetra i Synnfjell, kan du oppleve en autentisk seter med dyr og mange spennende 
arrangementer. Eller hva med en orkidévandring på Bjørnhaugmyra? På Ornitologisk 
stasjon Odnes utfører vi ringmerking av fugl. Her kan du bli med på spennende 
opplevelser når vi er tett på fuglelivet.

Sjekk Facebook og vår hjemmeside for sommerens arrangementer. 

VÅTMARKSSENTERET, ODNES
Bli med til Dokkadeltaet for å utforske livet både 
i, under og over vannet. Hver onsdag i skoleferien 
har vi en spennende naturaktivitet for hele familien, 
og du kan leie kano både onsdager og lørdager for 
å oppleve deltaet på nært hold. Bli også med på 
guidet orkidévandring på Bjørnhaugmyra 8. juli! 
Åpent senter 25. juni–13. august, onsdager og 
lørdager kl 10–15.

Gamlevegen 84, 2879 Odnes

GARDSETRA, SYNNFJELLET
Velkommen til fjells! Opplev tradisjonell seterdrift 
med kyr, hester, geiter og høns. Seterkaféen er 
åpen onsdag til søndag og vi selger melkeprodukter
laget på Gardsetra. Hver lørdag i juli arrangerer vi 
en natur- eller kulturopplevelser for hele 
familien. Åpen seter 2.–31. juli 2022. Seterfestival 
med konsert 30. juli og marked 31. juli. 

Gardsetervegen 239, 2880 Nord-Torpa
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vestre-toten.kommune.no

VESTRE TOTEN KOMMUNE

KULTUR OG AKTIVITETER  
GJENNOM ÅRET 
Vi er stolte over bredden og kvaliteten i Vestre Toten kommunes kultur- og   
fritidsliv. Her kan du oppleve et mylder av aktiviteter fra internasjonal filmfestival  
til toppfotballkamper, samt mange fine badeplasser som er godt tilrettelagt for  
lange, deilige dager i sola. 

Hold deg oppdatert på våre sosiale medier og nettsider.

Raufossrevyen: En kvass revy om byliv på 
bygda, 23.–26. juni. 
Garasjefestivalen: Reinsvolls egen heavy metal 
festival, 30. juni–2. juli. 
2830 Sommerfestival: Musikkfestival på 
Raufoss 1.–2. juli.
R.E.D. Einawood: International filmfestival RIFF: 
KORRIGERT 8.–10. juli. Program hele året. 
Friluftsmuseet Stenberg: Magisk flåtekonsert 
med Finnskogtema, 2. september.

Fyrverkeriet Kulturhus og bibliotek: Et bredt 
mangfold av kulturarrangementer gjennom året.
Grimaas bryggeri: Markeder med blant annet 
lokalbrygget øl og kortreist mat. 
Raufoss Gård: Utstilling og konserter i sommer. 
FEST-utstilling i sept/okt. 
Raufoss fotball: Følg Raufoss fotball  
i OBOS-ligaen – ta turen til Nammo Stadion.
Badeplasser: Nyt deilige sommerdager på 
Sillongen, Holetjernet, eller Engenstranda.

Ella Fiskum og ODEUng, Foto: Fristad Film 
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Badelandveien 74, 2830 Raufoss • +47 61 15 91 80 • post@totenbadet.no  
totenbadet.no

 Enjoy  a  few  carefree  and unforgettable hours 
among river rapids, water slides, sunbeds, dry and 
steam saunas,  jacuzzis, and swimming pool with 
diving tower – no matter what the season. This tropical  
climate is packed with exciting and adrenaline-filled 

water activities, places to eat, and fitness and well- 
being facilities. We will arrange your birthday party, 
end-of-season  gathering,  baby  swimming,  and 
swimming lessons. A mini-golf course is right on the 
doorstep. Welcome!

OMGIVELSER DU ELLERS BARE FINNER I SYDEN

TOTENBADET
Blant elvestryk, havbølger, vannsklier, solsenger, tørr- og dampbadstuer,  
svømme basseng med stupetårn og boblebad kan du nyte noen bekymringsfrie  
og uforglemmelige timer uavhengi g av årstiden. I det tropiske klimaet frister vi  
med mengder av spennende og fartsfylte vannaktiviteter, servering, trening  
og kroppslig velvære. Vi arrangerer bursdagsselskaper, sesongavslutninger,  
babysvømming og svømmekurs. Minigolfbane har vi rett utenfor døren. 

Velkommen!

Foto: Jan Tore Øverstad
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@midtimjosa

#MIDTIMJØSA

MIDT I MJØSA
Opplevelsesvegen «Midt i Mjøsa» byr på aktiviteter og opplevelser for både 

store og små. Her kan du sykle, padle, klatre og vandre i bugnende historiske hager. 
Du kan fryde deg over design og godt håndverk. Spise og hvile på de deiligste plasser. 

La sansene råde og nyt det vakre landskapet hele året rundt. Velkommen til oss.

Opplevelser som skaper minner – se midtimjosa.no

Foto: R
akelberg.com

Nært, ekte
og sanselig
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store og små. Her kan du sykle, padle, klatre og vandre i bugnende historiske hager. 
Du kan fryde deg over design og godt håndverk. Spise og hvile på de deiligste plasser. 

La sansene råde og nyt det vakre landskapet hele året rundt. Velkommen til oss.
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Nært, ekte
og sanselig

visit-innlandet.no 19



mjøsparken.no • ringsaker.no

#OPPLEVRINGSAKER

AKTIVITETER OG REKREASJON 
I MJØSPARKEN
Velkommen til Mjøsparken, som er et av de fl otteste parkanleggene i regionen. 
Her er det tilrettelagt med opplevelser for alle generasjoner. 

Aktiviteter for alle

I tillegg til en fantastisk badestrand, kan parken
friste med aktiviteter av mange slag. Her fi nner du 
alt fra skateanlegg, minigolf og lekepark som er 
spesielt populært hos barnefamiliene – til petanqu-
baner, sansehage, uteservering og mye mer! 
Parken er et nyetablert frilufts- og rekreasjons-
område på hele 82 600 kvadratmeter, og har rikelig 
med boltreplass for besøkende i alle aldre. 

Forleng besøket

Mjøsparken ligger like ved Skibladnerbrygga og 
et besøk kan enkelt kombineres med en seiltur 
med Mjøsas hvite svane. Ved bryggekanten ligger 
også Mjøstårnet, verdens høyeste trehus. Her kan 
du ta inn på Wood Hotel, eller nyte en dukkert 
i Mjøsbadet, som ligger vegg i vegg. 

En kort rusletur langs elvepromenaden tar deg 
opp til småbylivet i Brumunddal, som ønsker 
velkommen med et koselig og levende torg, 
hyggelige handelsbedrifter og mange gode 
spisesteder. 

Hjertelig velkommen!
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mjøsparken.no • ringsaker.no

#OPPLEVRINGSAKER

AKTIVITETER OG REKREASJON 
I MJØSPARKEN
Velkommen til Mjøsparken, som er et av de fl otteste parkanleggene i regionen. 
Her er det tilrettelagt med opplevelser for alle generasjoner. 

Aktiviteter for alle

I tillegg til en fantastisk badestrand, kan parken
friste med aktiviteter av mange slag. Her fi nner du 
alt fra skateanlegg, minigolf og lekepark som er 
spesielt populært hos barnefamiliene – til petanqu-
baner, sansehage, uteservering og mye mer! 
Parken er et nyetablert frilufts- og rekreasjons-
område på hele 82 600 kvadratmeter, og har rikelig 
med boltreplass for besøkende i alle aldre. 

Forleng besøket

Mjøsparken ligger like ved Skibladnerbrygga og 
et besøk kan enkelt kombineres med en seiltur 
med Mjøsas hvite svane. Ved bryggekanten ligger 
også Mjøstårnet, verdens høyeste trehus. Her kan 
du ta inn på Wood Hotel, eller nyte en dukkert 
i Mjøsbadet, som ligger vegg i vegg. 

En kort rusletur langs elvepromenaden tar deg 
opp til småbylivet i Brumunddal, som ønsker 
velkommen med et koselig og levende torg, 
hyggelige handelsbedrifter og mange gode 
spisesteder. 

Hjertelig velkommen!
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Brugata 2, 2380 Brumunddal 
ringsaker.kommune.no • ringsaker.no 

#OPPLEVRINGSAKER

FAMILIENS  
FAVORITTSOMMER
Ringsaker er et sommereldorado for barnefamilien! Her er noen tips. 

Sommerdag i Prøysen
Besøk Sommer i Prøysen, hvor barna kan boltre 
seg i Snekker Andersens verksted, hilse på søte 
husdyr og oppleve familieteaterforestillinger, 
barnetimen for de minste, konserter og allsang. 
På hjemturen anbefales et stopp innom Kvarstad 
Sjokoladefabrikk for et måltid eller noe søtt og 
godt.

Småbyopplevelser
Gjennom sommeren er det mye aktivitet i Moelv og 
Brumunddal. Byene kan skilte med sitt eget hånd-
verksbakeri, som kan friste med gode smaker til 
piknikkurven. På Matfatet kan du finne sesongens 
råvarer og lokalproduserte godbiter. Første helgen 
etter skolestart vil barna elske å besøke Innlands-
Markedet i Moelv.

Friluftsferie på Sjusjøen
Sjusjøen og Ringsakerfjellet kan friste med seter
besøk, rideturer, sykling, bærplukking, fiske, 
friluftsliv og ekspedisjoner for store og små. Her 
kan dere leie hytte, campe ute i medbrakt telt, 
eller velge en luksusvariant med «glamping» eller 
tretoppovernatting.

Strandliv og sykkel ved Mjøsa
Ringsakersommeren kan oppleves på sitt beste fra 
sykkelsetet. Nes & Helgøya med sine herskapelige
storgårder og vidstrakte jorder er et eldorado for 
sykkelturister. På turen rundt Helgøya kan du 
legge inn et stopp på Skafferiet, Klatreparken og 
Hovelsrud, eller du kan nyte en bakt potet på Øya 
Maritim. Sykkelturen kan også kombineres med 
en tur med Skibladner. Badestrendene i Moelv, 
ved Næra og i Mesnali er også verdt et besøk på 
varme sommerdager. 

Foto: Rakel Berg Kise
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NORGES VAKRESTE OG INNLANDETS STØRSTE

HELGØYA KLATREPARK
Dere finner oss på fantastiske Helgøya i Ringsaker kommune. Nytt av året er;  
Zipline-løype med 4 ziplines for barn mellom 7–11 år, en ny blå løype pluss  
(13 elementer) og «Helgøyastupet»; et hopp fra ca 13 m. I tillegg har vi forandret på  
noen av de eksisterende elementene. Totalt 14 forskjellige klatreløyper, i alle farger,  
fra gul til svart ekstrem. Vi har også 20 ziplines, deriblant en av Norges lengste i en  
klatrepark på 430 m. Vi har varme griller som alle våre gjester fritt kan bruke.  
Uteområdet vårt er stort og med bord og krakker til alle, med en utrolig utsikt.  
Ønsker du overnatting? Vi har 5 svevetelt som du kan leie!

Vi har åpent fra påsketider til høstferietider, alle skolens ferie- og fridager,  
i tillegg til helger, fra kl 10–17. Følg med på sosiale medier og på vår hjemmeside!

Foto: Rakel J. Berg Kise

 Visit us on the spectacular Helgøya island in 
Ringsaker municipality. New this year are a course 
with four ziplines for children aged 7–11, a new blue 
course (13 elements), and “Helgøyastupet” – a jump 
from some 13 m. Changes have also been made  
to some of the existing elements, and we now offer  
14 different courses ranging from yellow to black 
extreme. Among our 20 ziplines, we have one 
measuring a record-breaking 430 m in length. Our 

BBQs can be used free of charge, and we have a large 
picnic area with spectacular views. Looking for 
somewhere to sleep? Then try one of our five tree-
tents available for hire!

The park is open 10.00–17.00 from around Easter  
to September/October, during school holidays,  
and at weekends. Follow us on social media!

Helgøyavegen 1035, 2350 Nes på Hedmarken • +47 95 21 20 55 • post@helgoyaklatrepark.no 
helgoyaklatrepark.no
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Skundbergvegen 69, 2838 Snertingdal • +47 97 025 025 • hallo@typisksnertingdal.no 
typisksnertingdal.no • @typisksnertingdal

UNIK OVERNATTING I PRIVAT SVEVETELT-CAMP

TYPISK SNERTINGDAL
Er det på tide med en natt under åpen himmel? Opplev en rå naturopplevelse på veldig 
behagelig vis! Er det mulig? Ja, nå kan du sveve mykt mellom trærne med fri utsikt til 
stjernene. Hvor eventyrlysten er du? Du kan bo i vår Basecamp med alt du trenger av  
utstyr, bare 200 meter fra sivilisasjonen. Velger du en mikroekspedisjon blir du utfordret 
til å orientere deg gjennom villskog og myr for å finne din camp. Kanskje ligger den ved  
et skogstjern. Innsjekk for ditt eventyr er i Snertingdal, kun 20 minutter fra E6-Mjøsbrua.  
Advarsel: en natt i skogen kan føre til lavere puls og et stort smil!

Bestill Norges grønneste overnatting på typisksnertingdal.no  
Følg oss på Instagram og Facebook for inspirasjon og nyheter.

 How about sleeping under the stars? Experience 
a night in the open – in full comfort! Is this possible? 
Yes, in a hammock tent you can float between the 
trees with an uninterrupted view of the stars. How 
adventurous are you? Stay at our fully equipped  
basecamp, only 200 metres from civilisation or go  
on a micro-expedition where you have to navigate  
the wilderness to find your camp. Perhaps you will 
find it by a forest tarn. Check-in location for your 

adventure is Snertingdal, only 20 minutes from E6-
Mjøsbrua. Warning: a night in the forest may lead to  
reduced heart rate and a big smile!

Book Norway’s greenest accommodation at 
typisksnertingdal.no 

Follow us on Instagram and Facebook for 
inspiration and news. 
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ih@visit-innlandet.no • opplevkynna.no

PADLEPERLEN PÅ FINNSKOGEN

OPPLEV KYNNA 
Vi anbefaler et besøk til Kynna, et vassdrag på Finnskogen, ideell for padleturer 
med kano og kajakk. I tillegg kan området by på fl ere skiltede sykkelruter, 
DNT-merkede stier, natursti, stolpejakt, naturreservat, ridning, fi skemuligheter 
og godt tilrettelagte leirplasser. Tettstedene Risberget og Gravberget byr 
på spennende lokalhistorie, lokalmat, overnatting og unike kirkebygg. 

Finn turbeskrivelser og sjekk ut området 
på opplevkynna.no

Padleturen på Kynna byr på avlange innsjøer og 
smale elveløp som snirkler seg gjennom skogen. 
Her kommer du tett på naturen, spesielt på de 
smale elveløpene. Kynna er et snilt vassdrag som 
gjør at den er lettpadlet og ideell for familier og 
nybegynnere. Har du ikke kano selv har du fl ere 
tilbydere som leier ut kano inkludert transport. 
Langs vassdraget fi nner du fl otte leirplasser 
for overnatting utstyrt med rastebord, utedo og 
bålring. 

Kynnaområdet byr på sykkelturer i fredelig 
skogsterreng med muligheter for fl otte natur-
opplevelser på skogsveier langs elver og innsjøer. 
Det fi nnes fl ere skiltede sykkelturer i området. 
I tillegg er det turbeskrivelser med nedlastbare 
kart på hjemmesiden.
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KRAFT TIL Å SKAPE OG ROM FOR Å VOKSE!

ELVERUM KOMMUNE
Norges ubestridte skoghovedstad ligger sentralt plassert ved Glomma i Østerdalen.  
Som møteplass og kompetansesenter for denne næringen er våre nøkkelord grønt,  
smart og nyskapende! Dette gjelder for byens innbyggere, og for våre tilreisende gjester.
Tilgjengelig skog og villmark byr på uendelige muligheter innen natur og rekreasjon  
– og Finnskogen leverer fantastiske reiselivsopplevelser innen sykkel, vandring og padling. 
Vilt, vakkert og fritt – med store kontraster og et rikt mangfold både sommer og vinter.
Skap dine egne gode opplevelser i Elverum – vi er her for deg!

 
elverum.kommune.no

Museumsbyen Elverum byr på noen av Norges 
flotteste museer – og Anno Norsk skogmuseum og 
Anno Glomdalsmuseet er våre helårsåpne stolt
heter. I august hvert år arrangeres De nordiske jakt 
og fiskedagene her, og i denne sommermåneden  
arrangeres også Innlandets store kulturfest,  
Festspillene i Elverum.

Elverum kan fylle ferien din med gode opplevelser,  
minner og historier. Byen har et rikt og variert 
kulturliv med kaféer og restauranter, grønne  
lunger og parker, kino, teater, ulike festivaler, golf 
i forskjellige varianter, badeplasser osv. 

Elverum Håndball setter byen på kartet gjennom  
hele året, og det er historisk sus over Grundsetmart’n, 
Christiansfjeld Festning og krigens dramatiske  
døgn her i april 1940.
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ETT GIR EKSTRA!

VÅLER KOMMUNE
Med sitt vakre kulturlandskap og trivelige små tettsteder bidrar denne lille, men viktige  
jord- og skogbrukskommunen til et stort og bredt mangfold i Visit Innlandet. Bærebjelken 
har alltid vært jord og skog – og all bosetting, historie og kultur har kommet som en følge 
av denne verdiskapingen. Små, stolte lokalsamfunn i de ulike bygdene har hver især  
sin arv og tradisjon. Braskereidfoss er et satsingsområde i det grønne skifte, med bl.a.  
Norges største sagbruk og Nordens største sponplatefabrikk. Forestia er helt klart et  
fyrtårn i kommunen, sammen med bl.a. Nortura Samvirkekylling og Vålerbanen  
– Skandinavias største kjøreanlegg med det bredeste utvalget innen event!
Velkommen!

 
vaaler-he.kommune.no

Våler Finnskog byr på uendelige skogområder, 
tilrettelagt for sykkel, vandring og padling. Her 
finner du bl.a. Finnskogleden, Finnevegene, ulike 
Flyktningeruter, Nasjonal sykkelrute nr. 9 og  
padle-eldoradoet Kynna. Her finner du også de fire 
store rovdyrene, tilrettelagte leder for snøscooter, 
store jakt- og fiskemuligheter og magisk stillhet!

Årets 1000-års jubileum har stort fokus på den 
lange og rike historien, og de tre unike kirkebyggene 
som finnes i kommunen. Olav den Helliges  
kristningsferd gjennom Norge i 1022 levendegjøres 
gjennom programmet for jubileumsåret, og skaper 
stolthet og identitet for Våler som kommune, og 
for alle deres gjester og innbyggere. Se programmet 
for jubileet her: www.1000vis.no
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reisepulsinnlandet.no • atlungstadbrenneri.no • elverumfhs.no • finnskogenadventures.com 
klevfos.no • visit-innlandet.no • glomdalsmuseet.no • skogmus.no • annomuseum.no 
opplevkynna.no • forstmann.no • elgstua.no • thonhotels.no

REISEPULSINNLANDET – OPPLEVELSESPAKKER

GRØNN FERIE PÅ INNLANDET
REISEPULSInnlandet tilbyr kultur- og naturopplevelser som padling, fot- og sykkelturer, 
golfpakker, museumsbesøk, akevittsmaking og lokale matopplevelser i og ved de dype 
skoger. Vi tilbyr også golfpakker for fem ulike baner. Overnatting på hotell, i tretopptelt, 
folkehøyskole eller i skogskoie med natt på museum. Opplevelsespakkene kan inneholde 
elg- eller beversafari, villmark- eller akevitthelg, padling i Kynnavassdraget eller sykkeltur 
på Finnskogen. Du kan gå en av flyktningerutene eller i Kongens fotspor anno 1940 på 
Elverum. Skulle du savne det urbane? Kombiner turen med besøk i Elverum, der finner  
du kanskje Innlandets råeste utested, Central Scene.

Book en opplevelses pakke for deg, familien eller vennegjengen på  
REISEPULSInnlandet.no – her kan du også skreddersy din egen reiseopplevelse!

 REISEPULSInnlandet offers cultural and outdoor 
adventures such as paddling, hikes and bicycle rides, 
golf packages, museum visits, aquavit tasting, and 
local culinary experiences in and by the deep forests. 
Accommodation in hotel, in treetop tent, folk high 
school or in a forest hut with Night at the Museum. 
Adventure packages include elk or beaver safaris, 
wilderness or aquavit weekends, paddling in the 
Kynna watercourse, and bicycle rides in Finnskogen. 

Explore the wartime refugee routes or walk in the 
King's footsteps in the year 1940 at Elverum. We also 
offer golf packages for five different courses. Missing 
urban life? Then add a visit to Elverum and what may 
well be Innlandet’s best nightlife spot, Central Scene. 

Book an adventure package for you and your family 
or friends at REISEPULSInnlandet.no – and design 
your very own adventure if you wish!

Foto: Papirklipp S
iv Lillevik

Foto: Finnskogen A
dventures

Foto: E
lgstua A

S

Foto: Anno Museum Bård Løken, Atlungstad Brenneri/Visit Oslo, Elverum Folkehøgskule
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elg- eller beversafari, villmark- eller akevitthelg, padling i Kynnavassdraget eller sykkeltur 
på Finnskogen. Du kan gå en av flyktningerutene eller i Kongens fotspor anno 1940 på 
Elverum. Skulle du savne det urbane? Kombiner turen med besøk i Elverum, der finner  
du kanskje Innlandets råeste utested, Central Scene.

Book en opplevelses pakke for deg, familien eller vennegjengen på  
REISEPULSInnlandet.no – her kan du også skreddersy din egen reiseopplevelse!

 REISEPULSInnlandet offers cultural and outdoor 
adventures such as paddling, hikes and bicycle rides, 
golf packages, museum visits, aquavit tasting, and 
local culinary experiences in and by the deep forests. 
Accommodation in hotel, in treetop tent, folk high 
school or in a forest hut with Night at the Museum. 
Adventure packages include elk or beaver safaris, 
wilderness or aquavit weekends, paddling in the 
Kynna watercourse, and bicycle rides in Finnskogen. 

Explore the wartime refugee routes or walk in the 
King's footsteps in the year 1940 at Elverum. We also 
offer golf packages for five different courses. Missing 
urban life? Then add a visit to Elverum and what may 
well be Innlandet’s best nightlife spot, Central Scene. 

Book an adventure package for you and your family 
or friends at REISEPULSInnlandet.no – and design 
your very own adventure if you wish!

Foto: Papirklipp S
iv Lillevik

Foto: Finnskogen A
dventures

Foto: E
lgstua A

S

Foto: Anno Museum Bård Løken, Atlungstad Brenneri/Visit Oslo, Elverum Folkehøgskule
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Planlegg turen og se våre bestillings klare  
sykkelpakker på Mjøstråkk.no  
God (sykkel)tur!

Mjøstråkk  
– Mye mer enn en sykkeltur  
rundt Mjøsa

Foto: V
isit Innlandet, H

ans H
aug (Peder B

alke-senteret)

Tar du turen rundt Mjøsa på to hjul får du oppleve et vakkert kulturlandskap og mange 
kjente og ukjente severdigheter som er verdt et stopp. Turen går stort sett i et lettsyklet 
terreng, gjennom åpent kulturlandskap, forbi slake åser, gamle husmannsplasser,  
middelalderkirker og storgårder. Vegen har relativt lite trafikk og enkelte strekninger  
passer godt for barnefamilier. Du velger selv hvor du vil begynne og hvor langt du vil  
sykle. Du plukker selv ut den distansen som passer deg best. Vi anbefaler deg  
uansett å ta deg god tid. 
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 Askeladden Reiser is a coach and tour operator 
with a fleet of seven modern coaches. We offer group 
tours  in Norway and Europe, and have a team of 
experienced tour guides with expert knowledge. We 
also operate an airport bus service from Ringerike and 
Hadeland  to Oslo  Airport.  Looking  to  experience 
Norway, explore local traditions, and visit some of the 
country’s most charming gems? Then check out our 
new “Unique pearls of Eastern Norway” concept at 
innlandets-perler.no

REISEOPPLEVELSER PÅ HJUL 

 
ASKELADDEN REISER 

Norderhovsbakken 12, Hønefoss  
+47 32 13 54 50 • askeladden.net

Askeladden Reiser er et busselskap og turoperatør 
på Hønefoss. Vi har 7 moderne turbusser  fra  
16–51 seter og produserer gruppeturer i Norge og  
Europa. Med oss på laget har vi erfarne reiseledere 
som kjenner destinasjonene veldig godt. Vi har 
flybuss fra Ringerike og Hadeland til Oslo Lufthavn 
Gardermoen. 

Ønsker du å oppleve Norge, få følelsen av norske 
tradisjoner, se unike og sjarmerende reiselivsperler 
i østlandsområdet? Sjekk ut vårt nye konsept 
«Innlandets Perler» på innlandets-perler.no  

 Fun for the whole family! Randsfjord Water Park is 
located at the southern end of lake Randsfjorden, by 
Haugerstranda at  Jevnaker, and  is a 3500 sq. m 
floating playground. The park  is open 11.00–18.00 
on weekdays and 11.00–18.00 at weekends from 
mid-June  to  the  end of  August. On 5–6 August, 
visitors can enjoy the Randsfjord Festival – a weekend 
packed with music, activities on land and on water, 
market, concerts, and lots of fun. An event not to be 
missed! 

GØY PÅ LANDET

RANDSFJORD  
BADEPARK

Sagvegen, 3520 Jevnaker • +47 941 55 667 
randsfjordfestivalen.no

Moro for hele familien!  I den sørlige enden av 
Randsfjorden, utenfor Haugerstranda på Jevnaker, 
finner du Randsfjord badepark – en flytende leke-
plass på over 3500 kvadratmeter. Badeparken vil 
være åpen mellom kl 11–18 på hverdager og  
kl 11–18 i helgene fra midten av juni til slutten av 
august. Helgen 5.–6. august arrangeres musikk- og 
aktivitetsfestivalen Randsfjordfestivalen. Da blir 
det aktiviteter både til vanns og til lands, markeds-
plass, konserter og mye moro i tillegg til bade-
parken. Virkelig verdt å få med seg! 
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Velkommen til  
noen av Norges største  
kultur attraksjoner

Er du glad i kunst, kultur og historie? Da har du mye å glede deg til! Kunst  
i verdensklasse, Norges «rareste» museum, Østlandets største gravfelt fra eldre  
jernalder, historien om «Kongens Nei», en blå gigantisk løk, og verdens eldste  
hjuldamper i rutetrafikk. Vær så god; Her har du mange gode tips til dine  
neste kulturopplevelser. 

Planlegg din reise på  
visit-innlandet.no

 Welcome to some of Norway’s best cultural attractions

Do you have a passion for art, culture, and history? If so, you have a lot to look forward to!  
World class art, Norway’s most “curious” museum, Eastern Norway’s largest burial site from  
the early Iron Age, the story about “The King’s Choice”, a gigantic blue onion, and the world's  
oldest Paddle Steamer still in scheduled service. Discover our tips and recommendations  
for your next cultural adventures. 

Plan your journey at visit-innlandet.no

KULTUR OG HISTORIE • CULTURE AND HISTORY
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Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda • +47 62 35 18 00 • proysenhuset@ringsaker.kommune.no 
proysenhuset.no

SOMMER I PRØYSEN – DE NÆRE OPPLEVELSENE

PRØYSENHUSET
Skap gode sommerminner på Prøysenhuset! Med familieforestillinger, dyr, aktiviteter 
og god mat ligger alt til rette for uforglemmelige sommerdager for store og små. 
På kveldstid settes det opp to store, kritikerroste teaterforestillinger. Utendørs spilles 
teaterforestillingen «Præstvægen Grand Prix» basert på Alf Prøysens liv, sanger og 
fortellinger. I teaterforestillingen «Hjertet mitt for dekk» blir publikum med til lørdags-
dansen på 50-tallet. Anerkjente musikere og musikalartister formidler Prøysen 
gjennom sang, musikk og tekst. 

Sommer i Prøysen 1. juli–7. august 
Mandag–søndag 10.00–16.00
Servering av varmmat stenges kl 16.00
Kafé Julie holder åpent til kl 16.30

Besøk Prøysenhuset hele året 
Torsdag–fredag 10.00–16.00
Lørdag–søndag 11.00–17.00

 Create wonderful summer memories at the 
Prøysen Museum! With family theatre performances, 
animals, activities, concerts and good food, everything 
is in place for an unforgettable experience for both 
young and old. In the evenings, there are two critically 
acclaimed plays to choose from;  “Præstvægen Grand 
Prix” which is performed outdoors and is based on 
Alf Prøysen’s life, songs and stories, and “Hjertet mitt 
for dekk” which takes you back to the 1950s and the 
Saturday night dance. Renowned musicians and 

musical theatre artists celebrate Prøysen through 
song, music and readings.

“Sommer i Prøysen” festival
1 July – 7 August, Monday–Sunday 10.00–16.00
Hot food served until 16.00. 
Kafé Julie stays open until 16.30

Visit the Prøysen Museum all year round
Thursday–Friday 10.00–16.00, Saturday–Sunday 
11.00–17.00
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PEDER 
BALKE- 

SENTERET 
Galleri & kultursenter

www.pederbalke.no

2022
Gjennom sin praktfulle beliggenhet med 
panoramautsikt over Mjøsa, er Peder 
Balke-senteret et attraktivt tur-og 
reisemål. Veggmalerier av Peder Balke, 
gode temporære utstillinger i historiske 
omgivelser, en vakker restaurert park 
med en liten Tepaviljong, spennende  
butikk og en særegen kafe, er bare noe 
av det du kan nyte på garden.

14.05–12.06: Blikk på metall

18.06–14.08: Lars Elling m.fl.

20.08–02.10: Sidsel Hanum og  
        Arve Rønning

er nye av året. De vil sørge for fortsatt 
drift av lunsjkafe med varme og kalde 
retter, samt kaker. De leverer også  
catering til alle anledninger. 

Vi planlegger med lørdagskonserter fra 
21. mai–27. august. Se eget program på 
hjemmesiden. Alle konsertene er gratis 
og utendørs uansett vær. Konsertene 
fra 10.30–11.00. Kafeen og butikken 
åpner kl. 10.00 disse lørdagene og  
galleriet åpner rett i etterkant av  
konserten.

har et bredt utvalg innen interiør  
inspirert av den nordiske stil og trender. 
Sesongvariasjon med lokale ferskvarer, 
spiselige produkter og planter til hus  
og hjem.

Galleriet er åpent 14.05– 02.10 
Ti.–lø.: 11–16. Sø.: 12–16

NB! Stengt for utstillingsskifte 
12.–17.07 og 14.–20.08

De 4 årstider og Gromt fra 
Totensnacks er åpne hele året 

unntatt januar.

UTSTILLINGER

GROMT AV TOTENSNACKS 

MÅRRÅSTUND VED MJØSA

DE 4 ÅRSTIDER
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19. juni | Stenbergdagen
Stenberg, Vestre Toten

30. sept–1. okt | Akevittfestivalen 
Gjøvik

4. des | Jul på Stenberg
Stenberg, Vestre Toten

28. aug | Eiktunetdagen
Eiktunet, Gjøvik

22. mai | Naturens dag
Eiktunet, Gjøvik

10. sept | Stenbergseminar
Kapp Melkefabrikk, Østre Toten

26.–27. nov | Jul på Gjøvik Gård
Gjøvik Gård, Gjøvik

23. juli | Motordagen
Mjøssamlingene, Minnesund

23. juni | St. Hans-aften
Eiktunet, Gjøvik

2. sept | Flåtekonsert
Stenberg, Vestre Toten

19.–20. nov | Julemarked
Eiktunet, Gjøvik

31. okt | Skrømt
Eiktunet, Gjøvik

ARRANGEMENT PÅ MJØSMUSEETS ANLEGG 2022

Med forbehold om endringer i årets arrangementer. 
Oppdatert info fi nner du på mjosmuseet.no

Foto: Jan Tore Ø
verstad

+47 911 70 500 (hverdager 08.00–15.30) • post@mjosmuseet.no
mjosmuseet.no

Amtmannsgarden Stenberg
Onsdag til søndag kl 14. Bli med inn i husa, 
hør historiene og nyt utsikts punktene i den 
engelske landskapsparken.

Stenbergkvæller, Stenberg
Kulturkvelder torsdager i juli kl 19.

Ved Mjøsas bredd, Kapp Melkefabrikk 
Åpent onsdag til søndag kl 12–16. 
Oppdagelsesferd for store og små gjennom 
8000 år i museet Mjøsas Ark. 

Hemmelig kjærlighet, Gjøvik Gård
Onsdag til søndag kl 12. Bli med inn i Augustas 
vakre stuer og hør om Bjørnstjernes frieri.

Toner fra tunet, Gjøvik Gård
Gratis sommerkonserter lørdager kl 14. 

Familiesøndager på Eiktunet 
Sommeraktiviteter og fi sking 
hver søndag i juli kl 12.

Mjøssamlingene på Minnesund
Åpent søndager kl 12–16. 
Familieaktiviteter hver torsdag i juli kl 12.
Sjøfartsmuseum under bruene på Minne.

UNIKE SPISESTEDER PÅ VÅRE MUSEER:

• Eiktunet Kafé på Eiktunet byr på kaker 
og småretter.

• Ditlevines utsikt på Stenberg med meny 
inspirert av historie og tradisjoner.

• Fjorn på Kapp Melkefabrikk. Raus mat 
og panoramautsikt over Mjøsa.

• Drengestua Kafé på Gjøvik Gård.

MJØSMUSEET – GJØVIK, TOTEN, MINNESUND

HISTORISK SKATTKAMMER
Museene har åpent i skolens sommerferie fra 18. juni til 14. august 2022. 

Vi tar imot grupper og har arrangement hele året. Les mer på mjosmuseet.no
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Amtmannsgarden Stenberg
Onsdag til søndag kl 14. Bli med inn i husa, 
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Stenbergkvæller, Stenberg
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Onsdag til søndag kl 12. Bli med inn i Augustas 
vakre stuer og hør om Bjørnstjernes frieri.

Toner fra tunet, Gjøvik Gård
Gratis sommerkonserter lørdager kl 14. 

Familiesøndager på Eiktunet 
Sommeraktiviteter og fi sking 
hver søndag i juli kl 12.

Mjøssamlingene på Minnesund
Åpent søndager kl 12–16. 
Familieaktiviteter hver torsdag i juli kl 12.
Sjøfartsmuseum under bruene på Minne.

UNIKE SPISESTEDER PÅ VÅRE MUSEER:

• Eiktunet Kafé på Eiktunet byr på kaker 
og småretter.

• Ditlevines utsikt på Stenberg med meny 
inspirert av historie og tradisjoner.

• Fjorn på Kapp Melkefabrikk. Raus mat 
og panoramautsikt over Mjøsa.

• Drengestua Kafé på Gjøvik Gård.
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Vi tar imot grupper og har arrangement hele året. Les mer på mjosmuseet.no



VELKOMMEN TIL NORGES «RARESTE» MUSEUM

RANDSFJORDMUSEET
Noen har kalt oss Norges rareste museum. Det tar vi som et komplement. 
På museets fi re besøksarenaer tilbyr vi i sommer et variert program med aktiviteter 
for barn og voksne, omvisninger og utstillinger. I sommer kommer idékunstner 
Håkon Forfod Sønneland tilbake og «Hacker» Lands Museum på Dokka. På Hadeland 
Folkemuseum byr vi inn til Barnas musikkfest eller kanskje det frister med en 
guidet tur til jordens indre i Nysetergruvene på Grua. 

Besøk gjerne våre nettsider eller sosiale medier 
for mer informasjon om priser og åpningstider.

Kongeveien 92, 2770 Jaren • +47 61 31 32 80 • post@randsfjordmuseet.no
randsfjordmuseet.no
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 Veien Cultural Heritage Park takes you on a journey 
way back  in time! Explore Eastern Norway’s  largest 
burial site  from the early  Iron Age, with over 100 
burial mounds and a reconstructed longhouse from 
Roman times. See how the Vikings ancestors lived. 
In beautiful  interaction with the past, an archaeo-
logical museum shows changing exhibitions such  
as “Opprinnelse; Buskerud” which takes you all the 
way back to the Ice Age! For events; please see our 
website.

Veien kulturminnepark tar deg med tilbake til 
jernalderen! Her kan du se Østlandets største 
gravfelt fra eldre jernalder! Med over 100 grav
hauger, og et gjenreist langhus fra romertid kan 
du  lære mye om hvordan vikingenes  forfedre 
levde. I vakkert samspill med fortiden, ligger også 
et arkeologisk museum med skiftende utstillinger. 
Gjennom utstillingen «Opprinnelse; Buskerud»  
blir du  tatt med helt  tilbake  til  istiden! Vi har  
arrangement gjennom hele året  se våre nettsider.

Ringveien 112, Hønefoss • +47 32 14 10 70 
veienkulturminnepark.no 

Foto: Espen Hartz, Stiftelsen Buskerudmuseet

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET

VEIEN  
KULTURMINNEPARK  

 Ringerikes  Museum  occupies  the  beautiful   
old Norder hov Rectory, which served as the vicar’s 
residence from 1635 to the late 1950s. Here we tell 
the story of Anna Colbjørnsdatter, the fearless vicar’s 
wife who  helped Norwegian  soldiers  defeat  the 
Swedes during  the battle of Norderhov  in  1716!  
Other historical individuals of national importance are 
also portrayed such as Jørgen Moe and P.C. Asbjørnsen 
who met at the rectory. Join us on a journey back in 
time!

Ringveien 112, Hønefoss • +47 32 13 50 50 
ringerikes.museum.no 

Foto: Espen Hartz, Stiftelsen Buskerudmuseet

Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen 
Norderhov gamle prestegård, som var privatbolig 
for sognepresten fra 1635 til slutten av 1950-årene. 
Vi forteller om Anna Colbjørnsdatter, den uredde 
prestekona  som  hjalp  norske  soldater med   
å beseire svenskene under slaget på Norderhov  
i  1716! Her  forteller vi også om andre  lokale   
historiske personer som har fått nasjonal betydning. 
Det var blant annet i denne bygningen at Jørgen 
Moe og P.C. Asbjørnsen møtte hverandre for første 
gang. Et besøk her er nesten som å skru klokka 
flere hundre år tilbake i tid!

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET

RINGERIKE  
MUSEUM
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KUNST • KULTURVERN • BÆREKRAFT

GLASSLÅVEN KUNSTSENTER
Glasslåven kunstsenter ligger på Granavollen, i hjertet av det vakre kulturlandskapet  
på Hadeland. Glasslåven har utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet, i Stallen  
og i Høyloftet. På Granavollen kan du også besøke de to Søsterkirkene, Granavolden 
Gjæstgiveri, Steinhuset, det døgnåpne Telthuset og Prestegårdshagen fra 1700-tallet.  
Fra 18. juni viser Glasslåven utstilling med Andreas Siqueland og Sigrid Espelien.

Åpningstider i sommer, fra 18. juni–28. august:  
Alle dager kl 11–17* 
Omvisninger etter avtale.

* Med forbehold om endringer. Følg med på Glasslåvens nettside eller i sosiale medier.

Granavollen 26b, 2750 Gran • +47 91 34 66 33 • post@glasslaven.no 
glasslaven.no
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 Welcome to beautiful Kistefos! World-class archi-
tecture, sculpture park,  industrial heritage, and art 
exhibitions.  The  Twist,  its  signature  building,  is   
a gallery, a bridge, and a sculpture in its own right, 
and has received numerous awards for  its striking 
design. Open-air café, museum shop, and children’s 
activity park in idyllic surroundings. Kistefos is open 
Tuesday–Sunday (10–17) from 30 April to 16 October. 
In July and August, the opening times are Monday–
Sunday (10–17), and Thursday (10–20).

Samsmoveien 41, 3520 Jevnaker
+47 61 31 03 83 • kistefosmuseum.com

KULTURDESTINASJON MED EN TWIST

KISTEFOS

Velkommen til vakre Kistefos! Arkitektur i verdens-
klasse, skulpturpark, industrihistorie og kunst-
utstillinger. Signaturbygget The Twist er et galleri, 
en bro og en skulptur i seg selv og har mottatt en 
rekke priser  for sitt oppsiktsvekkende design. 
Utendørs kafé og museumsbutikk. Aktivitetspark 
for barn i idylliske omgivelser.

Kistefos er åpent fra 30. april til 16. oktober 
Tirsdag–søndag 10–17.  
Juli og august: mandag–søndag fra 10–17  
og langåpent torsdager fra 10–20

Strandgata 28a, Gjøvik* • +47 61 14 40 80 
skibladner.no

 Visit the towns around Mjøsa, such as Gjøvik, Lille- 
hammer, Hamar, Moelv and Brumunddal, on a voyage 
on the world’s oldest paddle steamer still in sched-
uled service. A Gjøvik–Hamar round-trips is available 
on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, where you 
depart Gjøvik at 17.30 and arrive back at 20.00. Just 
enough time to relax on deck or enjoy a delicious 
dinner in the restaurant. D/S Skibladner operates a 
scheduled service from 21 June to 14 August. Please 
visit our website for timetables and programme.

Verdens eldste rutegående hjuldamper tar deg 
med til byene rundt Mjøsa, som Gjøvik, Lilleham-
mer, Hamar, Moelv og Brumunddal. På tirsdag, 
torsdag og lørdag kan du ta turen til Hamar fra 
Gjøvik. Avgang  kl  17.30  og  du  er  tilbake  til   
utgangspunktet kl 20. Dette er akkurat passe tid 
til å slappe av på dekk eller nyte middag i Første 
Plads Madsalon. 

D/S Skibladner går i fast rute 21. juni  
til 14. august. For alle rutetider og program 
besøk vår hjemmeside.

Foto: Frederik Garshol

MJØSAS HVITE SVANE

D/S SKIBLADNER

*Skibladnerkontoret/Skibladner’s office 
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 Enjoy beautiful Gregorian chanting in the specta
cular cathedral ruins from medieval times. Listen to 
the “voice of the century” in the house where she was 
born, or learn about Edvard Munch’s connection with 
his birthplace, Løten. Visit Norway’s only Women’s 
Museum, or the national museum on forest. Explore 
the exhibition “The King’s Choice” in the town where 
the historical events took place and the film was shot. 

Experience summer farms with animals and olden 
day traditions, and enjoy freshly made waffles with 
homemade sour cream. 

These are  just some of the many experiences on 
offer at Anno’s 29 museums  in Hedmark –  from 
Eidskog  in the south to Os  in the north. Check our 
locations and what is on at annomuseum.no

Glomdalsmuseet  
Mangfoldige opplevelser!  
Fra krigshistorie til minoriteter.

Skålbergsetra  
Den fremste perle blant våre 
anlegg under Odalstunet.

Musea i Nord-Østerdalen  
Et mangfold av tun og museer 
verdensarvens randsone.

Kirsten Flagstad museum 
Historien om en av operaens 
aller største stjerner.

Norsk skogmuseum  
Aktuelle utstillinger og stort 
akvarium for ferskvannsfisk.

Kvinnemuseet  
Nasjonal kvinnehistorie  
og aktuelle utstillinger.

Blokkodden villmarksmuseum 
Vilt og vakkert ved Drevsjø, 
ispedd sørsamisk historie.  
Tilrettelagte fiskeplasser.

Domkirkeodden  
Verdenskjent arkitektur,  
middelalder og folkemuseum.

Klevfos industrimuseum  
og Munchsenteret i Løten  
To museer i ett.

Norsk utvandrermuseum 
Fortellinger om de som  
reiste og de som kom.

Trysil bygdetun  
Norges eldste bygdetun.  
Eget skimuseum.

Kongsvinger museum  
og Eidskog museum 
By og bygdehistorie.

+47 62 40 90 75 • post@annomuseum.no • annomuseum.no

#ANNOMUSEUM

OPPLEVELSER PÅ 29 MUSEER
Vil du høre vakker, gregoriansk sang i den mektige «riksruinen» fra middelalderen?  
Lytte til «århundrets stemme» i hennes fødehjem, eller bli kjent med Edvard Munchs 
sterke tilknytning til fødestedet Løten? Besøke Norges eneste kvinnemuseum eller  
det nasjonale museet for alt som har med skog å gjøre? Se utstillingen «Kongens nei»  
i byen der de historiske hendelsene fant sted og filmen ble innspilt? Oppleve seterliv  
med husdyr og drift på gamlemåten, og spise nystekte vafler med hjemmelaget rømme? 

Dette og tusen andre opplevelser kan du få ved Annos 29 museer i Hedmark  
– fra Eidskog i sør til Os i nord. Med Anno sommerkort får du adgang til alle museene,  
hele sommeren! Se hva som skjer og finn alle våre museer på annomuseum.no

TUSENVIS AV OPPLEVELSER PÅ 29 MUSEER 
Med Anno sommerkort får du adgang til alle museene, hele sommeren! 
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 Enjoy beautiful Gregorian chanting in the specta
cular cathedral ruins from medieval times. Listen to 
the “voice of the century” in the house where she was 
born, or learn about Edvard Munch’s connection with 
his birthplace, Løten. Visit Norway’s only Women’s 
Museum, or the national museum on forest. Explore 
the exhibition “The King’s Choice” in the town where 
the historical events took place and the film was shot. 

Experience summer farms with animals and olden 
day traditions, and enjoy freshly made waffles with 
homemade sour cream. 

These are  just some of the many experiences on 
offer at Anno’s 29 museums  in Hedmark –  from 
Eidskog  in the south to Os  in the north. Check our 
locations and what is on at annomuseum.no

Glomdalsmuseet  
Mangfoldige opplevelser!  
Fra krigshistorie til minoriteter.

Skålbergsetra  
Den fremste perle blant våre 
anlegg under Odalstunet.

Musea i Nord-Østerdalen  
Et mangfold av tun og museer 
verdensarvens randsone.

Kirsten Flagstad museum 
Historien om en av operaens 
aller største stjerner.

Norsk skogmuseum  
Aktuelle utstillinger og stort 
akvarium for ferskvannsfisk.

Kvinnemuseet  
Nasjonal kvinnehistorie  
og aktuelle utstillinger.

Blokkodden villmarksmuseum 
Vilt og vakkert ved Drevsjø, 
ispedd sørsamisk historie.  
Tilrettelagte fiskeplasser.

Domkirkeodden  
Verdenskjent arkitektur,  
middelalder og folkemuseum.

Klevfos industrimuseum  
og Munchsenteret i Løten  
To museer i ett.

Norsk utvandrermuseum 
Fortellinger om de som  
reiste og de som kom.

Trysil bygdetun  
Norges eldste bygdetun.  
Eget skimuseum.

Kongsvinger museum  
og Eidskog museum 
By og bygdehistorie.

+47 62 40 90 75 • post@annomuseum.no • annomuseum.no

#ANNOMUSEUM

OPPLEVELSER PÅ 29 MUSEER
Vil du høre vakker, gregoriansk sang i den mektige «riksruinen» fra middelalderen?  
Lytte til «århundrets stemme» i hennes fødehjem, eller bli kjent med Edvard Munchs 
sterke tilknytning til fødestedet Løten? Besøke Norges eneste kvinnemuseum eller  
det nasjonale museet for alt som har med skog å gjøre? Se utstillingen «Kongens nei»  
i byen der de historiske hendelsene fant sted og filmen ble innspilt? Oppleve seterliv  
med husdyr og drift på gamlemåten, og spise nystekte vafler med hjemmelaget rømme? 

Dette og tusen andre opplevelser kan du få ved Annos 29 museer i Hedmark  
– fra Eidskog i sør til Os i nord. Med Anno sommerkort får du adgang til alle museene,  
hele sommeren! Se hva som skjer og finn alle våre museer på annomuseum.no

TUSENVIS AV OPPLEVELSER PÅ 29 MUSEER 
Med Anno sommerkort får du adgang til alle museene, hele sommeren! 
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Velg lokalprodusert  
og bærekraftig

Det å velge lokalprodusert bidrar til å beholde gode mattradisjoner og lokale  
arbeidsplasser. I Innlandet er vi stolte av våre dyktige og dedikerte produsenter  
som tilbyr alt fra eplemost, syltetøy og herlige grønnsaker til stuttreiste bær,  
sjokolade samt fersk og foredlet innlandsfisk. Ta gjerne turen til en av våre  
mange fantastiske mat- og drikkefestivaler. Velkommen skal du være, til  
å fylle kurven med fargerike og velsmakende lokalproduserte varer.

FESTIVAL OG MAT • FESTIVALS & FOOD

 Choose local and sustainable when out shopping 

Buying food and products made locally is good for our planet. Our proficient and dedicated  
producers offer everything from apple juice, chocolate and beautiful crafts to fresh and processed  
fish from inland Norway. Did you know that at Toten you can pick your own local, pesticide-free 
raspberries? Please come and enjoy the best of the best from our region, and fill your basket  
with delicious products. 

Plan your journey at visit-innlandet.no

Oversikt over lokalmatutsalg 
finner du på visit-innlandet.no
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gjovik-toten-land.no

KULTUR • OPPLEVELSER • MAT

KOM TIL GJØVIK, TOTEN 
OG LAND 
Nære øyeblikk, gode råvarer og stolt vertskap. Det handler om kultur, 
opplevelser og mat! Besøk en godværskafé midt i bringebæråkeren, nyt lokale 
retter servert i strandkanten eller opplev soloppgang fra et svevetelt i skogen. 
Skann QR-koden eller gå inn på gjovik-toten-land.no og fi nn en samlet oversikt 
over gårdsbutikker, unike spisesteder og landlige overnattinger.

Vælkømmin tel gards!

Foto: Jan Tore Ø
verstad
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 The Norwegian Aquavit Festival is a unique oppor-
tunity to experience local food and drink culture with 
focus on  a product deeply  rooted  in  the  town’s   
history. From 29 September to 1 October, Gjøvik 
invites to a wonderful celebration of music, food, 
specialist knowledge, art, and culture. There is plenty  
on offer, and if you travel on “Akevittoget”, a special 

train  service,  you  are  only  a  short  stroll  from   
the  festival  area. Among  the many activities and 
events to explore are an aquavit trail and a vibrant 
pedestrian street with the food market “Mætt ta mat”.

Welcome to the festival!

#STOLTAVGJØVIK

NORSK AKEVITTFESTIVAL  
PÅ GJØVIK 
Norsk Akevittfestival byr på fantastiske og unike opplevelser innenfor lokal mat- og  
drikkekultur, med utgangspunkt i et produkt som vi har historisk eierskap til på Gjøvik. 
29. september til 1. oktober inviterer Akevittfestivalen til fantastisk festivalstemning på 
Gjøvik med musikk, mat, faglig innhold, kunst og kultur. På Gjøvik venter et mylder av  
tilbud, og om du velger å komme med akevittoget er du kun en kort spasertur fra hotell 
og festivalområdet. I tillegg til flotte arrangementer med matkultur i fokus, kan du delta 
på Akevittsti eller ta del i det yrende folkelivet i gågata med matmarkedet Mætt ta mat.
Velkommen til festival!

Gjøvik • post@akevittfestivalen.no 
akevittfestivalen.no 
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Les mer på matlystfestivalen.no

#OPPLEVRINGSAKER #MATLYSTFESTIVALEN

MATLYSTFESTIVALEN  
20.–22. OKTOBER 2022
Ingvild Tennfjord kommer, Merete Bø kommer og Thomas Giertsen kommer!  
Kommer du? 

Smaksopplevelser for enhver! 
Champagnefrokost, afternoon tea, winemakers  
dinner, stuttrest helaften, vinsmakinger, akevitt
historisk aften, øl & vinyl, familiematkurs, lokal
matutsalg, inspirerende foredrag, god under
holdning, aktiviteter og opplevelser – og unike 
smaker og ferske fristelser.

Høstens store begivenhet!
Hele Brumunddal vil syde av puls, trøkk og stemning  
i tre dager til ende. Sikre deg billetter i tide, og 
kom sammen med vennegjengen, kjæresten eller 
familien.

Velkommen!
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ID FOR TØMMER
17. - 18. juni 

OPPLEV SØNDRE LAND
WWW.BOLYST.LAND

For deltakere i alle årsklasser!
• Jente/Gutt under12 
• Jente/Gutt 13-14 / 15-16 /16-19
• K/M 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50+ 
• Mosjonsklasse 

KOM Lokalmat-marked
• Lørdag 18. juni fra kl 11:00

Ungdomsarrangement
• Fredag 17. juni fra kl 18:00

Eksklusivt stjernemøte i 
Perlevika 18. juni fra kl 16:30

•  Sissel Kyrkjebø og Tim Carmon
• Mattis Myrland med ny musikk

Lørdag 18. juni

Tid for tømmer annonse for Visit Innlandet.indd   1Tid for tømmer annonse for Visit Innlandet.indd   1 30/03/2022   16:3530/03/2022   16:35visit-innlandet.no 49



Helgøyvegen 125A, Nes • +47 904 75 227
midtimjosa.no/oya-maritim

 Øya Maritim  is set  in the  idyllic Sund marina at 
Helgøya, and  is a summer café serving light dishes 
and thirst-quenching drinks in the sunshine. Everyone 
is welcome – young or old, arriving by sea or by road. 
Øya Maritim  is  open  between  12.00  and  23.00 
throughout the school holidays. When the weather is 
good, we are also open during weekends and after-
noons from May to mid-September. 

Now with Innlandet’s biggest Slush selection.

Øya Maritim finner du i idylliske Sund Båthavn på 
Helgøya. Vi er en sommerkro, som serverer lettere 
matretter og leskende drikke i sommervarmen. 
Hos oss er alle velkomne, liten som stor, om du 
kommer vannveien eller landveien. Øya Maritim 
holder åpent kl 12–23 i hele skoleferien. Vi har  
i tillegg åpent på helg og på eftastid ved fint vær 
fra midten av mai til midten av september. 

Nå med Innlandets største Slushvegg.

MØTESTEDET I MJØSA

ØYA MARITIM

Brugata 12, Brumunddal  
+47 62 35 82 00

 Hjørnet Gastrobar and SMAK Brumunddal are located 
by the market square, in the heart of Brumunddal.
Hjørnet Gastrobar – Comfort food and bar: 
Brumunddal’s informal meeting point. Serves everyday 
food and drinks. Open Tuesday to Sunday from 16.00. 
SMAK Brumunddal – Fine dining and functions
Function venue and meeting point – all in one. À la carte 
on Friday and Saturday from 17.00 (except during holiday 
periods). Always open for group and function bookings. 
Please see Facebook pages for info.

Hjørnet Gastrobar og SMAK Brumunddal ligger  
i hjertet av Brumunddal, rett ved torget.

Hjørnet Gastrobar – Comfort food og utested
Brumunddals uhøytidlige møteplass. Serverer 
hverdagsmat og godt drikke til. Åpent tirsdag til 
søndag fra kl 16. Se Facebookside for info.

SMAK Brumunddal – Fine dining og selskap 
Selskapslokale og storstue i ett. À la carte  
fredag og lørdag fra kl 17 (utenfor ferietid). 
Åpner alltid på bestilling for grupper og selskap.  
Se Facebookside for info.

ET STED – TO OPPLEVELSER

HJØRNET GASTROBAR 
OG SMAK 
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Spisested og utsalg

Lunsjretter • middagstips
norske oster • kjøtt • spekemat 
økologisk kylling • kjeks • kaffe
sesongens bær og grønnsaker 

lokalt brygg • saft • syltetøy
honning • sjokolade • delikatesser

På torget
i Brumunddal

matfatetringsaker.no
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 Villfisken is a delicatesse Shop by Sperillen, along 
E16. During the season we offer fresh and processed  
inland fish. Try our exquisite caviar made from powan 
or pike roe. Homemade pike or powan cakes. Cured 
powan and trout. Cold or hot smoked arctic char. 
Garlic smoked and herb smoked trout. We also offer 
a wide selection of other Norwegian specialities. Open 
every day except Saturdays. Please see our website 
for opening hours. Welcome!

Ådalsveien 431, Hallingby • +47 477 86 137 
villfisken.no

Villfisken er delikatessebutikken ved Sperillen på 
E16. I sesongen tilbyr vi fersk og foredlet innlands-
fisk. Prøv vår utsøkte kaviar av sik eller gjedderogn. 
Hjemmelagde gjedde- eller sikkaker. Gravet sik og 
ørret. Kald eller varmrøkt røye. Hvitløkrøkt og  
urterøkt ørret. Vi har også et godt utvalg av andre 
norske spesialiteter. Vi holder åpent alle dager  
– unntatt lørdag, se våre nettsider for åpningstider. 
Velkommen!

DELIKATESSEBUTIKKEN

VILLFISKEN
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Spilles i hele juni og halve juli

urbanetotninger.no

KJØP BILLETTER TIL NORGES 
STØRSTE SOMMESHOW!

Se showdatoer og tider:

NB! Fredager og lørdager blir fort utsolgt

fjornkapp.no

Norges artigste restaurant  
– rett ved Urbane-teltet

Fantastisk beliggenhet

Restaurant hele sommeren

Arrangementer, møter &  
konferanser hele året

booking@fjornkapp.no

SHOW  & MAT
Kjøp show- og matbillett hos ticketmaster.no
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Spilles i hele juni og halve juli

urbanetotninger.no

KJØP BILLETTER TIL NORGES 
STØRSTE SOMMESHOW!

Se showdatoer og tider:

NB! Fredager og lørdager blir fort utsolgt

fjornkapp.no

Norges artigste restaurant  
– rett ved Urbane-teltet

Fantastisk beliggenhet

Restaurant hele sommeren

Arrangementer, møter &  
konferanser hele året

booking@fjornkapp.no

SHOW  & MAT
Kjøp show- og matbillett hos ticketmaster.no
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Det gode campinglivet  
på landet

Avslapping, lek, sol og bad er bare noen av campinglivets gleder.  
Familie vennlige campingplasser med fin beliggenhet finner du her ved Mjøsa,  
Randsfjorden eller Sperillen. Et hyggelig vertskap som yter god service får  
du enten du kommer med vogn, bobil eller telt. Velkommen til en god  
campingopplevelse i Innlandet. 

CAMPING • CAMPING

 Countryside camping at its best 

Why not bring your family on an adventure holiday by Mjøsa, Randsfjorden, or Sperillen this summer?  
Pitch up your caravan, motorhome or tent at one of the stunning, family-friendly campsites by the  
water’s edge, and indulge in some relaxation, fun & games, sunshine, and swimming. Welcome to  
a wonderful camping experience in Innlandet. 

Plan your journey at visit-innlandet.no

Planlegg din reise på  
visit-innlandet.no
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OPPLEV MJØSA OG TOTENVIKA

EVJUA STRANDPARK
Evjua Strandpark passer deg som vil utforske vakre Totenvika og Mjøsområdet, både  
til vanns og til lands. Du kan rusle gjennom idyllisk kulturlandskap på gamle gårdsveier 
og stier, låne sykler gratis, eller nyte utsikten på toppturen til Hervenknappen. Her kan 
du også bade, leie fiskebåt og kano, eller ta en tur med DS Skibladner. For barna finnes 
naturklatrepark, trampoliner, sandkasse og beachvolley. Evjuas sommeråpne restaurant, 
Viken II, er bygget som en gammel mjøsbåt «litt uti Mjøsa». Fra «byssa» serveres friske 
retter med lokale råvarer fra gårdene på Toten. Evjua Camping er åpen hele året, og  
har flotte døgnplasser for bobil, telt og vogn, samt utleie av et stort feriehus og to helt 
nye minihytter med panoramautsikt over Mjøsa.

Evjua Strandpark Totenvika, 2848 Skreia • +47 958 13 385 • idyll@evjua.no
evjua.no

 Evjua Strandpark is the ideal base for exploring the 
beautiful Totenvika and Mjøsa on water and land. 
Stroll along old trails in an idyllic cultural landscape, 
borrow bikes free of charge or enjoy a peak hike to 
Hervenknappen. Alternatively, go for a swim, hire  
a boat or canoe or take a trip with Skibladner. Children 
can enjoy nature’s own climbing park, trampolines,  

a sand pit and beach volleyball. Our restaurant, Viken 
II, is built like an old Mjøsa boat and sits partly on the 
lake. The “galley” serves fresh dishes based on local 
produce. Evjua Camping is open all year round, and 
offers holiday homes and high-quality pitches for 
motorhomes, tents and caravans.
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FAMILIEVENNLIG CAMPING PÅ SOLSIDEN AV MJØSA

STEINVIK CAMPING
Steinvik Camping ligger idyllisk til på solsiden av Mjøsa. En familievennlig campingplass 
med badestrand, badebrygge med stupetårn og sklie, en ny lekeplass, gratis Wifi  på 
hele området og fl otte turmuligheter i nærområdet. I juni, juli og august tilbys barneshow, 
matservering, livemusikk med gratis inngang, åpen kiosk med salg av bl.a. ferske 
rundstykker. Steinvik Camping har hele 20 helårshytter til utleie og plasser til camping-
vogn, bobil eller telt som kan forhåndsreserveres.  Med sin sentrale beliggenhet er 
det kun 2 km til Moelv sentrum, en hyggelig småby med fl ere butikker og spisesteder, 
og 20–30 minutter med bil til Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer. 
Velkommen til campinglivet ved Mjøsa!

Kastbakkvegen 5, 2390 Moelv • +47 62 36 72 28 • info@steinvikcamping.no
steinvikcamping.no

Steinvik Camping enjoys an idyllic setting on the 
sunny side of Mjøsa, and is a family-friendly campsite 
with beach, swimming jetty with diving tower and 
slide, new playground, free WiFi throughout, and 
spectacular hiking opportunities. During June, July 
and August, the site off ers children’s entertainment, 
catering, live music events, and a kiosk selling treats 

such as freshly baked rolls. 20 all-year-round cabins, 
and pitches for caravans, motorhomes and tents, can 
be booked in advance. The campsite is only 2 km 
from the village of Moelv with several shops and 
restaurants, and a mere 20-30 minutes by car from 
Gjøvik, Hamar, and Lillehammer. Welcome to 
a camping adventure by Mjøsa!
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 Lyngstrand enjoys a beautiful  location by  lake 
Randsfjorden, between Hov and Dokka. This naturally 
secluded campsite  is set  in peaceful surroundings 
and has 110 pitches and five cabins for hire. Swimming, 
fishing,  cycling, hiking and boating are  the most 
popular leisure activities, and equipment is available 
for hire at the reception. With its TV lounge, nearby 
playground  and playing  field  and  its homemade 
pizza and baked potato, our kiosk/reception is a great 
place for our guests to socialise.

2860 Hov • +47 94 08 08 84
post@lyngstrand.no • lyngstrand.no

Lyngstrand ligger vakkert til med strandlinje langs 
Randsfjorden, mellom Hov og Dokka.  I  rolige 
omgivelser, naturlig skjermet av vegetasjon finner 
man en camping med 110 plasser og fem utleie
hytter. Her er bading, fiske, sykkel, tur og båt de 
fremste fritidsaktivitetene med utstyr for utleie  
i resepsjonen. Med nærhet til lekeplass, ball slette 
TVstue og med servering av hjemmelaget pizza 
og bakt potet i høysesong er vår kiosk/resepsjon 
et sosialt møtested for våre gjester.

CAMPINGIDYLL VED RANDSFJORDEN

LYNGSTRAND 
CAMPING

 Buttingsrud Camping enjoys a beautiful  location 
on the banks of lake Sperillen in Ringerike municipality 
– 36 km north of Hønefoss. The area offers miles of 
forest trails for keen walkers, excellent fishing oppor-
tunities with plenty of perch, powan, arctic char and 
pike, and a sandy beach with shallow waters and a 
floating jetty for swimming enthusiasts. As a guest, 
you have access to BBQ areas, amenity block, wash-
ing machine and kitchen, and rowing-boat hire.  

I naturskjønne omgivelser på bredden til innsjøen 
Sperillen i Ringerike kommune ligger Buttings rud 
Camping – 36 km nord for Hønefoss. Stedet byr 
på milevis med skogsveier for de turglade, gode 
fiskemuligheter  hvor  abbor,  sik,  ørret,  røye  og 
gjedde biter på  kroken, og om badelivet  frister 
finnes en langgrunn sandstrand med flytebrygge. 
Som gjest har du tilgang til grillplasser, sanitær-
anlegg, vaskemaskin og kjøkken, samt utleie av 
robåter. 

Ådalsveien 690, Hallingby • buttingsrud.com 
+47 32 14 31 60 / 95 16 72 53

CAMPINGIDYLL I RINGERIKE

BUTTINGSRUD  
CAMPING
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Høsten  
i Innlandet 

Høsten byr på varme oransje  
farge toner, myk deilig mose og  
«svusj-svusj» når du går gjennom 
blader som har falt. Er du glad i sopp, 
blåbær, tyttebær og molte? Da er  
du velkommen til å vandre med bøtter 
og spann på nesten folketomme stier. 
Skogen ligger der, klar til å ta imot deg 
og dine. Så rydd plass i fryseren, finn 
frem soppkurv og bærbøtte og sank 
dine favoritter – helt gratis. 

Planlegg din reise på  
visit-innlandet.no

Foto: V
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 Sveastranda Camping enjoys an idyllic setting by 
Mjøsa and is a 4-star campsite open all year round. 
Central location with a wide range of attractions and 
activities nearby. Shop and a small outdoor restaurant 
open  during  summer, WIFI,  excellent  swimming 
opportunities, water trampoline,  large playground, 
playing field, fishing opportunities, trails, BBQ hut, 
electric car charging station and Mini Golf, paddle 
board (SUP) and boat hire. Apartments, cabins and 
pitches for motorhomes, caravans and tents. 

Stokkevegen 147, 2825 Gjøvik  
+47 61 18 15 29 • sveastranda.no

Foto: Hans Haug

Sveastranda Camping ligger idyllisk til ved Mjøsa 
og er en 4-stjerners campingplass som holder 
åpent hele året. Sentral beliggenhet med et stort 
utvalg av severdigheter og aktiviteter i nærheten. 
Butikk og uterestaurant om sommeren, WIFI, gode 
bademuligheter, vanntrampoline, stor lekeplass, 
bordtennis, ballslette, fiskemuligheter, turstier, 
grillhytte, elbillading, minigolf, utleie av supbrett 
og båter. 2 leiligheter og 35 hytter. Fine plasser 
for bobiler, campingvogner og telt med mulighet 
for forhåndsbestilling.

CAMPINGIDYLL VED MJØSA

SVEASTRANDA  
CAMPING
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Overnatting, selskapslokaler,  
kurs- og konferanse 

En god natts søvn i en deilig hotellseng, etterfulgt av en smakfull hotellfrokost  
gir den beste feriefølelsen og en god start på dagen. Og med så mye å se og  
gjøre anbefaler vi deg å bli en stund. Her finner du landlige hoteller med sjel og  
sentrums nære hotell med gangavstand til alt. Uansett blir du ønsket velkommen  
av et vertskap som gjør alt for at du skal få et godt opphold. Så senk skuldrene,  
pust ut og nyt hotellfølelsen i ferien! 

HOTELL • HOTELS

 Meeting, conference, function venues & accommodation 

A good night's sleep in a divine hotel bed, followed by a delicious breakfast, creates the  
best holiday feeling and is a great way start to the day. And with so much to see and do,  
we recommend staying for another night or two. Countryside hotels with soul, hotels close  
to city life and welcoming hosts ensure you an enjoyable stay. Relax, breathe, and indulge  
in that wonderful hotel holiday feeling!

Finn ditt sted på  
visit-innlandet.no/kurs-og-konferanse 
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Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss • +47 32 14 00 00 • salg@klaekken.no 
klaekken.no

ÆRVERDIG OG NYDELIG

KLÆKKEN HOTELL
Hos oss blir du ønsket velkommen til et sted med en helt unik historie, kombinert  
med moderne og fleksible konferansefasiliteter. Våre værelser har alle utsikt til et vakkert 
parkanlegg som omgir hotellet. Her kan du trekke deg tilbake etter en innholdsrik dag  
og sove godt i rolige omgivelser. Hotellet er plassert i kort avstand til to av Norges  
største turistattraksjoner, Hadeland Glassverk og Kistefos med The Twist.  
Senk skuldrene og nyt ettermiddagen ved vårt utendørssvømmebasseng,  
etterfulgt av en deilig middag basert på lokale og kortreiste råvarer.   

Foto: Thomas B. Eckhoff

 Welcome to a place steeped in history, combined 
with modern and versatile conference facilities. All 
our rooms have stunning park views, and offer the 
ideal escape for some quality sleep in peaceful  
surroundings. The hotel is within easy reach of two 
of Norway’s major tourist attractions, Hadeland 
Glassverk and Kistefos with The Twist.  

Enjoy a relaxing afternoon by our outdoor swimming 
pool, followed by a delicious dinner based on local 
ingredients.    
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Sagvegen 8, 3520 Jevnaker • +47 61 31 71 00 • booking@thorbjornrudhotell.no 
thorbjornrudhotell.no

 The idyllic Thorbjørnrud Hotel sits on the banks 
of the beautiful Randsfjord. A stunning rural setting, 
and  yet  within  walking  distance  of  Hadeland 
Glassverk, Randsfjord Water Park, and the centre of 
Jevnaker. Furthermore, the iconic Kistefos Museum 
and its world-famous attraction, The Twist, is only 
a short drive away. Thorbjørnrud Hotel is renowned 
for its cuisine based on local food and ingredients.  
Its  lush hotel  garden provides an  ample  supply   

of fruit, berries, vegetables, and flowers. The hotel 
also has its own brewery, offering daily guided tours 
and  tastings  hosted  by  the  hotel  manager,   
and has 82 spacious rooms of which 8 are family 
rooms. 

Looking for an overnight stay with a difference? Try 
one of our popular glamping tents.

MATHOTELL OG GLAMPING I STRANDKANTEN VED RANDSFJORDEN

THORBJØRNRUD HOTELL
I strandkanten ved Randsfjorden finner du idylliske Thorbjørnrud Hotell. Til tross  
for vår landlige beliggenhet, er det gangavstand til Hadeland Glassverk, Norges største 
utendørs badepark; Randsfjord Badepark og Jevnaker sentrum. En liten kjøretur  
fra hotellet finner du ikoniske Kistefos Museum og deres internasjonale trekkplaster  
The Twist. Thorbjørnrud Hotell er et uttalt mathotell med fokus på kortreist mat og 
lokale råvarer. I vår frodige hotellhage bugner det med frukt, bær, grønnsaker og  
prydblomster som forsyner oss igjennom året. På hotellet har vi også et hotellbryggeri 
utenom det vanlige hvor omvisninger og smakinger med hotelldirektøren står på  
dagsorden. Vi har 82 romslige rom hvorav 8 familierom. Ønsker du en litt annen  
overnattingsopplevelse? Prøv et av våre populære glampingtelt.

OPPLEV HADELAND GLASSVERK OG THE TWIST

THORBJØRNRUD
H O T E L L
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Lygnavegen 10, 2770 Jaren • +47 613 28 613 • lygna@lygna.no 
lygna.no

Foto: Jan Tore Øverstad, Hans Haug (Visit Innlandet)

 Located on the ridge between Hadeland and Toten/
Gjøvik, Lygnasæter  is  the  ideal  starting point  for 
outdoor pursuits. In summer, there are hiking and 
cycle routes, fishing and swimming lakes, a shooting 
range, and a roller ski track at Lygna Skisenter. When 
the snow arrives, the area becomes a skier’s paradise 
with over 200 km of groomed cross-country ski trails 
right on its doorstep.

Lygnasæter is a welcoming, family-run hotel where 
food and functions rank high on the daily agenda. 
Drawing on vast  local knowledge and experience,  
we are happy to tailor your gathering, meeting or 
conference to suit your needs.  In addition to hotel 
rooms, accommodation is available in the charming 
“Rødstua”  lodge  from 1925 and  in the 160 sq. m 
“Lygnahytta” cabin. The latter sleeps 16 people, and 
is in a stunning natural setting 640 m above sea level. 

EN GANG GJEST – ALLTID GJEST

LYGNASÆTER HOTELL
Lygnasæter ligger på høydedraget mellom Hadeland og Toten/Gjøvik, og er et flott  
utgangspunkt for aktiviteter og opplevelser. På sommertid kan Lygnasæter tilby alt fra  
tur- og sykkelstier, fiske- og badevann, skytebane til rulleskiløype på Lygna Skisenter.  
Når snøen kommer forandres Lygna til et langrennseldorado med over 200 km  
oppkjørte løyper rett utenfor døra.
Lygnasæter Hotell er et gjestfritt og familiedrevet hotell hvor mat og selskaper er en stor 
del av hverdagen. Med lokal kjennskap og erfaringer, skreddersyr vi gjerne et opplegg for 
ditt selskap, møte, kurs- eller konferanse. I tillegg til hotellovernatting, tilbyr vi utleie av 
den sjarmerende sagmesterboligen fra 1925, «Rødstua», samt «Lygnahytta». Hytta er på 
160 m2, har plass til 16 personer og ligger midt i naturen, 640 m.o.h. 
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HISTORISK OG MODERNE – KORTREIST MAT OG UNIK ATMOSFÆRE

GRANAVOLDEN GJÆSTGIVERI
Granavolden Gjæstgiveri ligger på Granavollen, midt i kulturlandskapet på Gran  
på Hadeland. Allerede i 1657 startet virksomheten opp, og det første huset fra den  
tid, Gregersstua er full av aktivitet også i dag. Vi kan friste med kafemeny på dagtid og  
à la carte på kveldstid. Vi benytter lokale leverandører og tryller frem de deiligste retter, 
og allergivennlig mat på forespørsel. Meny og åpningstider finner du på granavolden.no.

Våre 43 rom står klare til å gi deg en god natt søvn i våre himmelske gode senger.  
Og rundt oss i alle himmelretninger finnes spennende attraksjoner som Søsterkirkene, 
Steinhuset, Glasslåven og Prestegårdshagen. 

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

 Granavolden Gjæstgiveri is located at Granavollen, 
in the heart of the cultural landscape at Gran, Hade-
land. It first opened as a guest house in 1657, and 
the original building, Gregerstua, is still intact and in 
full use. A tempting café-style menu is available 
during the day, and á la carte is served in the evening. 
We use local suppliers and serve up the most deli-
cious dishes, including allergy-friendly options on 

request. Menu and opening hours can be found at 
granavolden.no. Our 43 rooms are ready and waiting 
for you to enjoy a good night’s sleep in heavenly 
comfort. Around us, in every direction, are exciting 
attractions such as the Sister Churches, the medieval 
Steinhuset building, Glasslåven art centre, and Preste-
gårdshagen rectory garden.

Foto: BT Stokke
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Elvegata 2–4, 2815 Gjøvik • +47 61 13 20 00 • q.strand@choice.no  
nordicchoicehotels.no • pitaket.no • otiumspa.no

 Welcome to Quality Hotel Strand offering accom-
modation,  a rooftop restaurant, a cinema, a cultural 
centre, and a fantastic SPA – all in the same building. 

PI Taket – urban vibes in the heart of Gjøvik! In this 
relaxed atmosphere, who can resist the aromas from 
our outdoor grill?  Or perhaps you are tempted by the 
delicious mussels? Bartenders are on hand to make 
the perfect cocktails and keep your glass filled. Enjoy 
a big-city feel in the heart of Gjøvik, with the town’s 

best views over Mjøsa – and oasis on the top of Strand 
Hotel. Book a table to celebrate and share those 
special occasions with your colleagues, family, or 
good friends. We will do our utmost to create  
a perfect summer’s night out – and that weekend 
feeling all through the week!

Otium Spa: Release tension and indulge in a moment 
of pure relaxation at Otium Spa.

STORBYFØLELSE MIDT I GJØVIK

QUALITY HOTEL STRAND
Velkommen til Quality Hotel Strand. Hotellet har takrestaurant, kino og kultursenter  
i samme bygg, og et fantastisk SPA. 
PI taket – storbyfølelse midt i Gjøvik! En avslappet atmosfære, du kjenner grilllukten  
fra vårt utekjøkken eller du lar deg friste av sommerens blåskjell? Bartenderne byr på  
fantastiske cocktails og passer på at du har noe godt i glasset. Nyt storbyfølelsen midt  
i Gjøvik, med byens beste utsikt over Mjøsa – en oase på toppen av Strand hotel. Sikre 
deg bord for å feire sommerens begivenheter, om det er med kollegaer, familie eller  
gode venner – hos oss gjør vi vårt ytterste for å skape den perfekte sommerkveld  
– og helgefølelsen hele uka!
Otium Spa: Senk skuldrene, og nyt en avslappende stund hos Otium spa.
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Jernbanegata 5, Gjøvik • +47 61 14 00 00
nordicchoicehotels.com

 The hotel is located in the middle of the city in one 
of the city’s oldest and most beautiful buildings. Our 
hotel rooms were recently renovated to a true luxu-
rious Grand style. The hotel  in collaboration with 
Lasse Liten As serves a delicious breakfast, afternoon 
waffles from 15.00–18.00 and evening meal from  
18.00–20.30. All included in the price.

We also  offer catering and party  in our beautiful 
conference rooms. 

Hotellet ligger midt i Gjøvik, i en av byens eldste 
og vakreste bygninger. Alle våre  rom er nylig   
renovert og har et luksuriøst uttrykk. I samarbeid 
med Lasse Liten serverer hotellet deilig frokost, 
ettermiddagsvafler fra kl 15–18 og kveldsmat fra 
kl 18–20. Alt inkludert i prisen.

Vi tilbyr også catering og fest i våre flotte 
konferanserom.

I HJERTET AV GJØVIK

CLARION COLLECTION  
GRAND GJØVIK

Planlegger du et 
møte, kurs eller 
konferanse for  
din bedrift?
Uansett om behovet er et møterom  
for noen timer eller store lokaler til en 
konferanse over flere dager finner du et 
godt egnet sted i Visit Innlandet-regionen. 
Fra sjarmerende bondegårder til store  
konferansehoteller med alle fasiliteter.

Vil du ha tips til hvilket sted som  
egner seg best for din bedrift? 
Ta kontakt med markedssjef Heidi Gran  
i Visit Innlandet som gjerne hjelper  
deg med å finne det perfekte stedet  
for ditt arrangement.  
E-post: hg@visit-innlandet.no
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 Rustad Hotell & Fjellstue has been owned and run 
by the Rustad family since 1935. Located 18 km from 
Lillehammer, at 830 m above sea  level, the hotel 
offers access to mountain lakes and a private beach 
with boats and fishing opportunities. Peaceful hiking 
trails  are  transformed  into  350  km  of  groomed 
cross-country ski tracks  in winter. Sjusjøen offers  
a multitude of activities all year round. Its hallmarks 
are good food and a welcoming atmosphere.

Rustad Hotell & Fjellstue er en familiebedrift som 
er eid og drevet av familien Rustad siden 1935.  
Hotellet ligger på Sjusjøen, 18 km fra Lillehammer, 
830 m.o.h. med glitrende fjellvann, egen strand 
med båter og muligheter til fisking. Fredelige stier 
blir til 350 km velpreparerte skiløyper om vinteren. 
Sjusjøen kan tilby mange aktiviteter både sommer 
og vinter. God mat, hyggelig atmosfære og flott 
beliggenhet er det som kjennetegner oss. Vi har 
lang erfaring med kurs, konferanser og andre typer 
arrangement, og er et populært sted for bryllup.

HJEMME PÅ FJELLET

RUSTAD HOTELL  
& FJELLSTUE

Alm Sætergutu 51, Sjusjøen • +47 623 36 464 
rustadhotel.no

Granavollen 3-5, Gran • +47 61 33 33 00
sanner-hotell.no

This historical hotel, set in spectacular surround-
ings at Granavollen, is located only an hour from Oslo, 
a short drive from the lake Randsfjorden and Kistefos 
Museum, and a stroll away from the Sister Churches. 
It is a place were more than 90 years of history and 
traditions meet modern comfort, which creates 
a unique atmosphere. The hotel has a large and lush 
garden, welcoming dining rooms with tasty dishes, 
piano lounge with bar, and a separate wellness area 
with gym, pool, and spa treatments.

HISTORISK HOTELL MED SJEL

SANNER HOTELL

Et historisk hotell i storslagne omgivelser på 
Granavollen på Hadeland. Sentralt plassert en time 
fra Oslo, en kort kjøretur til Rands fjorden og 
Kistefos, og en spasertur unna Søsterkirkene. Her 
forenes over 90 års historie og tradisjoner med 
moderne komfort, og skaper en helt spesiell 
atmosfære. Hotellet har stor hage, hyggelige stuer, 
fl ygelsalong med bar og egen velvære avdeling med 
trimrom, basseng og mulighet til å bestille spa-
behandlinger. Kortreist og hjemmelaget mat. 
Utvalgte datoer med Afternoon Tea og Restaurant 
Klosterkjelleren. Les mer på vår hjemmeside.
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 Welcome to a traditional, fully operational farm 
located  in  the  beautiful  cultural  landscape  of   
Ringsaker.  Its main building from 1750  is  ideal for 
meetings for up to 20 people, and in the welcoming 
lounges groups of up to 40 guests can enjoy food 
made from scratch. Our farm shop is stocked with 
our very own chocolate confectionery and ice cream 
made  from  high-quality  ingredients.  We  have   
12 rooms sleeping a total of 29 people, and self- 
catering is available.

Rørsvegen 238, Brumunddal • +47 917 02 545 
/ 469 50 377 • kvarstad-gaard.no

Velkommen til en tradisjonsrik gård  i full drift, 
vakkert beliggende i kulturlandskapet i Ringsaker. 
Hovedbygningen  fra  1750 benyttes  til møte  - 
virk somhet for inntil 20 deltakere, og i trivelige 
stuer kan grupper opp til 40 gjester, få servert mat 
laget fra grunnen av. I gårdsbutikken finner du bl.a. 
vår sjokoladekonfekt og iskrem, laget på råvarer 
av høy kvalitet. Vi har 29 senger fordelt på 12 rom. 
Selvhushold er mulig.

Foto: ZUPER

GÅRDSIDYLL, ISKREM OG KONFEKT

KVARSTAD GÅRD

Badeplasser

Vi kan garantere deg ferskvanns-
badingens gleder enten du velger  
å hoppe i en av våre store innsjøer  
eller om du finner din egen lille  
private badeplass.

Foto: V
isit Innlandet, H

ans H
aug

Du finner oversikt  
over bade plassene på  
visit-innlandet.no
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God mat og hvile
 langs norske veier

www.frich.no

Opplev innlandet! 

Book overna�ing
på Wood

Bo og spis hos oss

Unicare Steff ensrud, located in an open rural 
landscape at Vestre Toten, is a health, fi tness, and 
rehabilitation centre off ering high-quality conference 
facilities for up to 50 people. Our large Sámi turf hut 
and charming old brewhouse are ideal for gatherings, 
lunches, and corporate events. We are happy to assist 
with group-activity ideas, and our kitchen off ers 
variety of dishes and can create a menu tailored to 
your needs.  

LOKALER FOR SELSKAP OG MØTER

UNICARE
STEFFENSRUD

Vestre Totenveg 1530, Bøverbru 
+47 61 19 91 00 • unicare.no

I et åpent bygdelandskap på Vestre Toten, ligger 
Unicare Steff ensrud. I tillegg til fokus på helse, 
trening og rehalibiltering, så tilbyr vi fl otte kurs- og 
møte lokaler for opptil 50 personer. Om du har 
planer om å invitere til vennefest, lunsj eller 
inspirasjonsdager med bedriften, så har vi en stor 
Gamme og en stue i et gammelt Størhus til utleie. 
Vi bistår gjerne med forslag på gruppeaktiviteter, 
og vårt kjøkken kan levere ulike retter og skredder-
sy en meny tilpasset ditt behov.  

Planer om å invitere til en trivelig 
fest, lunsj eller inspirasjonsdager 
med ansatte?
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Miniferie  
– pakket og klar til deg

Foto: V
isit Innlandet, H
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Reis langsomt, la skuldrene senke seg og ta deg tid til å lukte på nyslått gress  
og se vinden lage bølger på kornåkeren. Ta en annerledes pilegrimsreise der du går  
langs pilegrimsleden ved Mjøsa, Randsfjorden eller Tyrifjorden. Dra på storgårdsafari, 
eller ta en historisk sykkeltur på landet med mange og lange stopp. Kanskje du vil  
ta med deg din kjære, kompis- eller venninnegjengen på en småbyhelg? Den kan  
kombineres med spa, golf, ølsmaking, skibladnertur, shopping, klatring eller matkurs.

Gjør det enkelt, bestill en innholdsrik miniferie med overnatting.  
Ta en titt på visit-innlandet.no og bestill din neste miniferie nå!
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Vinter  
og førjul

Vinteren er magisk i Innlandet. Frostrøyk over vannet med rimlagte trær, pastellfarget 
himmel og milevis med velpreparerte langrennsspor. Her er vinteren slik vinter skal være, 
med minusgrader og snø. Bli med på aktiviteter som kanefart, elgsafari eller fullmånetur 
med ulvehyl. Eller hva med å prøve fiskelykken på isen eller ta en trugetur i skogen?

Her, på landet er vi ekstra glad i jula, og noe av det mest koselige er å besøke  
de tradisjonelle julemarkedene i helgene før jul. I Innlandet har vi mange av dem.  
Lukten av gløgg, smaken av julebakst og den gode julestemningen gjør oss glade  
og forventningsfulle. Når jula nærmer seg, finner du en god oversikt over  
julemarkeder i regionen vår på visit-innlandet.no

Så ta med deg din kjære, vennegjengen eller hele familien 
til en vinter og/eller førjulsopplevelse her hos oss.

VINTER OG FØRJUL • WINTER AND CHRISTMAS

 Winter and the festive season

Winter in Innlandet is a magical experience. Frosty trees on the banks of a misty lake, a pastel-coloured 
sky, and miles of groomed cross-country ski trails. Our winter is the way winter should be – below-zero 
temperatures and snow. Join in activities such as sleigh rides, elk safaris, or listening to the sound of 
wolves howling under a full moon. How about trying your luck ice fishing, or exploring the forest on 
snowshoes?

Here in the countryside we love the festive season, and visiting the enchanting traditional markets is the 
perfect build-up to Christmas. The smell of mulled wine, the taste of Christmas cookies, and the 
wonderful atmosphere fill us with joy and anticipation. 

For winter adventures and experiences to get you in the Christmas spirit, please see visit-innlandet.no

Gode vinter- og førjulsopplevelser  
finner du på visit-innlandet.no
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proysenhuset.no • visitsjusjoen.no • mesna.no • asliridesenter.no • sjusjoenhuskytours.no 
ringsaker.no 

#OPPLEVRINGSAKER

HVIT VINTER  
I PRØYSENLAND
Med verdens beste skiløyper, massevis av snø og spennende aktivitetstilbud  
i byene og til fjells er Ringsaker en fantastisk vinterdestinasjon. For mange av oss  
symboliserer Prøysen alt det vi drømmer om i jula – snødekte trær, glade unger og  
trinne dompaper på fugleneket. Prøysenjula er godt synlig i julebyene Brumunddal  
og Moelv, og gjennom desember er det både julemarkeder, juleverksteder og mye  
annet som skjer i sentrum. På Prøysenhuset åpner dørene til «Barnas jul i Prøysen»,  
med teateroppsetninger, juleverksted og andre førjulsaktiviteter som fremkaller  
den gode julestemningen hos både store og små.  

Vintereldorado

I Ringsaker kan vi by på fantastiske skiløyper 
fra oktober til mai. På Sjusjøen kjøres de første 
løypene på restene av snøen som falt i fjor  
allerede i høstferien. Milevis med skispor bringer 
deg ut i vintereventyret ikke bare i Ringsakerfjellet, 
men også i mer bynære naturområder. I både  
Brumunddal og Moelv er det lagt til rette for fine  

skøytebaner for de som trives best med skøyter på 
beina. For de som trives med hester kan kanefart 
eller en ridetur på islandshest hos Mesna eller 
Åsli ridesenter anbefales. Eller hva med en frisk 
tur i Ringsakerfjellet med Sjusjøen Husky Tours? 
Mulighetene er mange til å nyte vinteren i lange 
drag!
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proysenhuset.no • visitsjusjoen.no • mesna.no • asliridesenter.no • sjusjoenhuskytours.no 
ringsaker.no 

#OPPLEVRINGSAKER

HVIT VINTER  
I PRØYSENLAND
Med verdens beste skiløyper, massevis av snø og spennende aktivitetstilbud  
i byene og til fjells er Ringsaker en fantastisk vinterdestinasjon. For mange av oss  
symboliserer Prøysen alt det vi drømmer om i jula – snødekte trær, glade unger og  
trinne dompaper på fugleneket. Prøysenjula er godt synlig i julebyene Brumunddal  
og Moelv, og gjennom desember er det både julemarkeder, juleverksteder og mye  
annet som skjer i sentrum. På Prøysenhuset åpner dørene til «Barnas jul i Prøysen»,  
med teateroppsetninger, juleverksted og andre førjulsaktiviteter som fremkaller  
den gode julestemningen hos både store og små.  

Vintereldorado

I Ringsaker kan vi by på fantastiske skiløyper 
fra oktober til mai. På Sjusjøen kjøres de første 
løypene på restene av snøen som falt i fjor  
allerede i høstferien. Milevis med skispor bringer 
deg ut i vintereventyret ikke bare i Ringsakerfjellet, 
men også i mer bynære naturområder. I både  
Brumunddal og Moelv er det lagt til rette for fine  

skøytebaner for de som trives best med skøyter på 
beina. For de som trives med hester kan kanefart 
eller en ridetur på islandshest hos Mesna eller 
Åsli ridesenter anbefales. Eller hva med en frisk 
tur i Ringsakerfjellet med Sjusjøen Husky Tours? 
Mulighetene er mange til å nyte vinteren i lange 
drag!
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Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda • +47 62 35 18 00 • proysenhuset@ringsaker.kommune.no 
proysenhuset.no

PRØYSENHUSET

JUL I PRØYSEN  
– EKTE JULESTEMNING 
Skap minner sammen med juleverksted, forestillinger, besøk i Prøysenstua, konserter og 
gratis julevandring. I Kafé Julie kan du nyte julens fristelser med lunsj, middag, desserter 
og kaker. La deg begeistre av julemagien i Prøysenhusets unike teateroppsetninger. 
«Snekker Andersen og Julenissen» spilles i fantastisk scenografi og snødekt landskap 
utendørs. I teaterforestillingen «Den vesle bygda som glømte at det var jul» sitter du blant 
filmkulisser, midt i bygda som utgjør universet fra kinosuksessen, basert Alf Prøysens 
fortelling. 
Besøk Prøysenhuset hele året – ordinære åpningstider:  
Torsdag–fredag 10.00–16.00 • Lørdag–søndag 11.00–17.00
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Granavollen, 2750 Gran
historiskehadeland.no

HISTORISKE HADELAND

JULEMARKED PÅ GRANAVOLLEN 
26.–27. NOVEMBER
Granavollen er det historiske senteret på Hadeland. Her fi nner du Søsterkirkene 
fra 1100-tallet, Steinhuset fra 1200-tallet, Granavolden Gjæstgiveri som er et 360 år 
gammelt gjestgiveri, i tillegg til Glasslåven kunstsenter, Telthuset og mange andre vakre 
bygninger. Siste helg i november fylles Granavollen med et stort antall boder der du kan 
kjøpe unike husfl ids- og håndverksprodukter i tillegg til mat, julebakst og julemat. 
Her får du kjøpt varer som i stor grad er laget av naturlige materialer som trevirke, ull, 
damask, bomull og lin. I tillegg er maten lokalprodusert og veldig kortreist. Det blir 
julekonserter, kunstutstillinger, aktiviteter for barn, åpne kirker, gnistrende bålpanner 
og koselig julestemning. Velkommen!

Foto: Yann B
ougaran
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KLÆKKEN HOTELL

VINTERTUR 
OG FØRJULSHYGGE
Det er ingen tvil om at det blir julestemning når Klækken Hotell pyntes og dekoreres 
til førjulsstemning. Inne knitrer det i peisen og varmen sprer seg rundt i salongene. 
Hos oss blir du ønsket velkommen til et sted med en helt unik historie, kombinert med 
moderne og fl eksible konferansefasiliteter. Våre værelser har alle utsikt til et vakkert 
parkanlegg som omgir hotellet. Her kan du trekke deg tilbake etter en innholdsrik dag 
og sove godt i rolige omgivelser. Hotellet ligger i kort avstand til fl otte skiløyper på 
Ringkollen og Ringkollen Alpinanlegg. Her er det også stor akebakke som en fi n 
aktivitet for hele familien, med muligheter for grilling. 

Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss • +47 32 14 00 00 • salg@klaekken.no
klaekken.no
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Julemarked på Eiktunet
Gjøvik 19. og 20. november

+47 911 70 500 (hverdager 08.00–15.30) • post@mjosmuseet.no
mjosmuseet.no

Foto: Jan Tore Ø
verstad

I førjulstida åpner Mjøsmuseet portene til Amtmannsgården Stenberg, Eiktunet 
friluftsmuseum og Gjøvik gård, og byr på stemning av gamle dagers jul for hele familien. 
Her får du trivelige jule markeder med tradisjonshåndverk, husfl id, lokalmat og «de sju 
slaga». Gode opplevelser med førjulskos ved bålpanna, kanefart, juleverksted, nisse-
sprell, og sang rundt juletreet. Håper vi ser deg! Les mer på mjosmuseet.no

MJØSMUSEET

MAGISK JUL 
HOS MJØSMUSEET

Jul på Gjøvik gård
26. og 27. november

Jul på Stenberg
Bøverbru 4. desember
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vestre-toten.kommune.no/fyrverkerietkulturhus

VESTRE TOTEN KOMMUNE

FØRJULSTID  
OG JULESTEMNING

Foto: H
eiko Junge

Raufoss gårds eget julehus åpner i midten av 
november. Det bør du ikke gå glipp av! På Eina kan 
du oppleve et helt unikt og eksklusivt fyrverkeri av 
et juleshow. «Einawood Xmas-show C22» med 
både lokale og internasjonale artister spilles fra 
17.–26. nov. Med kjerneverdiene tradisjon og 
kulturhistorisk formidling kan du oppleve en 
gammeldags jul på Stenbergs julemarkedet 4. des. 
Grimaas bryggeri inviterer deg til julemarked 10. des. 
De lokker med lokalt øl og gode matvarer. Sjekk 
også ut juleprogrammet i Fyrverkeriet kulturhus!

Lygnavegen 10, 2770 Jaren • +47 613 28 613
lygna.no

EN GANG GJEST – ALLTID GJEST

VINTER PÅ  
LYGNASÆTER

Lygnasæter er et flott utgangspunkt for aktiviteter 
og opplevelser på Hadeland og Toten. Når snøen 
kommer forandres stedet til et vintereldorado. 
Heisen i akebakken settes i gang og over 200 km 
med oppkjørte løyper legger til rette for flere timer 
ute i frisk luft – for både store og små. Et flott 
turtips er å ta turen fra Lygnasæter til Lushaug
tårnet. Utsiktstårnet rager 15 meter over bakken, 
har fire platåer, med øverste platå på 827 meter 
over havet. Herfra kan du i klarvær se store deler 
av Østlandet. 

Foto: H
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Entur

Ta bussen  
i Innlandet
Sjekk rutetider 
og kjøp billett 
i appen Entur. 

Velkommen  
ombord

VY GJØVIKBANEN

Last ned Vy-app for å se  

rutetider og billettpriser

vy.no

GJØVIKBANEN
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Visit Innlandets 
medlemmer

VISIT INNLANDET’S MEMBERS

Foto: V
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 Visit Innlandet’s members

Visit Innlandet has approx. 200 members,  
all associated with travel and tourism in the 
municipalities of Ringsaker, Gjøvik, Østre Toten, 
Vestre Toten, Søndre Land, Gran, Lunner,  
Jevnaker, Ringerike, Elverum, and Våler. 

A presentation of all our members is available  
on visit-innlandet.no

Are you involved in the tourism industry and wish 
to become a member? Please contact Heidi Gran, 
our Marketing Manager, at hg@visit-innlandet.no

Visit Innlandet har ca. 200 medlemmer, 
alle knyttet til reiseliv i kommunene  
Ringsaker, Gjøvik, Østre Toten, Vestre 
Toten, Søndre Land, Gran, Lunner,  
Jevnaker, Ringerike, Elverum og Våler. 

Se presentasjon av alle medlemmene  
på visit-innlandet.no

Jobber du innen reiseliv og ønsker  
å høre mer om fordelene med  
medlemskap? 
Ta kontakt med markedssjef Heidi Gran  
på hg@visit-innlandet.no



Kultur og historie CULTURE AND HISTORY

Anno Glomdalsmuseet Elverum glomdalsmuseet.no

Anno Norsk skogmuseum Elverum skogmus.no

Hadeland Bergverksmuseum Lunner randsfjordmuseet.no

Elverum Folkehøgskole Elverum elverumfhs.no

Galleri Fjordheim Biri galler-fjordheim.webnode.com

Gjøvik Gård Gjøvik mjosmuseet.no

Glasslåven kunstsenter Gran glasslaven.no

Hadeland Folkemuseum Jaren randsfjordmuseet.no

Hadeland Glassverk Jevnaker hadeland-glassverk.no

Karianne Gruer Torp Galleri Hønefoss kariannegruertorp.no

Kistefos Jevnaker kistefosmuseum.no

Kulturstiftelsen Fengselet Hønefoss fengselet.com

Hovelsrud Gård Nes & Helgøya hovelsrud.no

DS Skibladner Gjøvik skibladner.no

Eiktunet Friluftsmuseum Gjøvik mjosmuseet.no

Mjøsas Ark Kapp mjosmuseet.no

Peder Balke-senteret Kapp pederbalke.no

Prøysenhuset Rudshøgda proysenhuset.no

Raufoss Gård Raufoss raufossgard.wordpress.com

Ringerikes Museum Hønefoss buskerudmuseet.no

Stenberg Friluftsmuseum Bøverbru mjosmuseet.no

Veien Kulturminnepark Hønefoss buskerudmuseet.no
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Se og gjøre SEE AND DO

Anno Glomdalsmuseet Elverum glomdalsmuseet.no

Anno Norsk skogmuseum Elverum skogmus.no

Biri Trav Biri biritrav.no

Bowling 1 Gjøvik Gjøvik bowling1.no

Braastad Opplevelse Gjøvik braastadopplevelse.no

Destinasjon Sjusjøen Sjusjøen visitsjusjoen.no

Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter Odnes dokkadeltaet.no

Finnskogen Adventures Hernes finnskogenadventures.com

Flyt Fjordsauna Jevnaker flytfjordsauna.no

Fossen Friluft Hønefoss fossenfriluft.no

Gjøvik Klatrepark Gjøvik gjovik-klatrepark.no

Gjøvik og Toten Golfklubb Bøverbru gtgk.no

Gjøvik Olympiske Fjellhall Gjøvik fjellhallen.no

Helgøya Klatrepark Nes & Helgøya helgoyaklatrepark.no

Indal Forest retreat Gjøvik forestretreat.no

Infoteket Nes & Helgøya infoteket.no
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Lekeland 1 Gjøvik Hunndalen gjovik.lekeland1.no

Lygna Skisenter Lygnasæter lygna-skisenter.no

Mesna Opplevelser & Overnatting Mesnali mesna.no

Opplev Kynna Våler i Solør opplevkynna.no

Otium Spa Gjøvik otiumspa.no

Randsfjord Badepark Jevnaker randsfjordfestivalen.no

Sjusjøen Skisenter Sjusjøen sjusjoen-skisenter.no

Stiftelsen Stensveen Kapp stensveen.no

Totenbadet Raufoss totenbadet.no

Totens Tøffeste Gjøvik totenstøffeste.no

Valdresbanen, dresin Hov valdresbanen.no

Vestland Kanoutleie Bjoneroa vestland-kanoutleie.no

Vikerfjell Forum AS Hønefoss vikerfjell.no

Vitensenteret Innlandet Gjøvik vitensenteret.no

Øståsen Skiløyper Jaren hadeland-ski.no 

Åstjern Brandbu astjern.no

Foto: R
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Lokale matutsalg LOCAL FOOD STORES

Fjeld Gård Lunner fjeldgard.no

Gjøvik Sjokolade Gjøvik gjoviksjokolade.no

Hemlaga på Næs Brandbu hemlaga.no

Homlas Hage Skreia homlashage.no

Hovelsrud Gård Nes & Helgøya hovelsrud.no

Kvarstad Gård Brumunddal kvarstad-gaard.no

Kvarstad Sjokoladefabrikk Rudshøgda kvarstadsjokolade.no

Lasse Liten Café & Deli Gjøvik lasseliten.no

Matfatet Ringsaker Brumunddal matfatetringsaker.no

Smakfullt Fisk og Delikatesser Gjøvik smakfullt.as

Snertingdal Ysteri Utsalg og Kafé Snertingdal snertingdalysteri.no

Sogstad Gardsbutikk Lena sogstad.no

Vedervang Økologiske poteter og grønt Lena visit-innlandet.no

Villfisken Hallingby villfisken.no

Grimaas Bryggeri Raufoss grimaasbryggeri.no

Handel SHOPPING

Byen Vår Gjøvik Gjøvik gjovikby.no

CC Gjøvik Gjøvik cc.no

De 4 årstider Kapp 4aarstid.no

Dialecta Reklamebyrået Gjøvik dialecta.no

Edel Design Nes & Helgøya edeldesign.no

Gran Handel og Håndverk Gran ghh.no

Jevnaker Næringsdrivende Jevnaker jevnakerporten.no

Kuben Hønefoss Hønefoss kubensenter.no

Marianne Leren :: Floral Design Gjøvik mariannelerenfloraldesign.no

Mesterstuen Kapp mesterstuen.no

Moelv handelstand Moelv moelvhandelsstand.no

Skreia handelstand Skreia visit-innlandet.no

Moelv handelstand Moelv moelvhandelsstand.no

Oppland Arbeiderblad Gjøvik oa.no

Skreia handelstand Skreia visit-innlandet.no
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Spisesteder RESTAURANTS

Bakeriet i Brumunddal Brumunddal bakerietibrumunddal.no

Bjørnen Odnes Odnes bjornen.no

Brasserie Fengselet Hønefoss brasseriefengselet.no

Drengestua Kafé Gjøvik mjosmuseet.no

Egon Gjøvik Gjøvik egon.no

Elgstua kafé Elverum elgstua.no

Fahlstrøm Bar & Grill Gjøvik fahlstrøm.no

Favn Bar & Spiseri Elverum elgstua.no/favn-bar-spiseri

Fjorn Østre Toten fjornkapp.no

Frichs Motell & Spiseri Rudshøgda frich.no

Forstmann Spisested og Catering Elverum forstmann.no

Gledeshuset Hønefoss Hønefoss gledeshuset.no

Heim Gjøvik Gjøvik heim.no/gjovik

Hjørnet Gastrobar Brumunddal  /hjornetgastrobar 

Kafé Øst Elverum kafeost.no

Khalles Corner Gjøvik khallescorner.no
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Lasse Liten Café og Deli Gjøvik lasseliten.no

Lygnasæter Kro Gran lygna.no

Matfatet Ringsaker Brumunddal matfatetringsaker.no

McDonalds Gjøvik Gjøvik mcdonalds.com/no

Oldemors Karjol Jevnaker oldemors-karjol.no

Peking Palace Restaurant Gjøvik pekingpalace.no

Peppes Pizza Gjøvik Gjøvik peppes.no

Pi-Taket Gjøvik pitaket.no

Salt & Pepper Gjøvik Gjøvik salt-pepper.no

Smak Brumunddal Brumunddal  /smakbrumunddal 

Torsætra Skreia torsetra.no

Vertshuset V-E6 Biri vertshusetv-e6.no

Viken II Skreia evjua.no

Wood Hotel by Frichś Hotel & Spiseri Brumunddal frich.no

Øya Maritim Nes & Helgøya  /oyamaritim
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Kurs og konferanse CONFERENCE

All Entertainment Hønefoss allentertainment.no 

Clarion Collection Hotel Grand Gjøvik grandgjovik.no

Granavolden Gjæstgiveri Gran granavolden.no

Hoel Gård Nes & Helgøya hoel-gaard.no

Honne Hotell og konferansesenter Biri honne.no

Hotell Hadeland Gran hotell-hadeland.no

Klækken Hotell AS Hønefoss klaekken.no

Konferansegården Helgaker Gård AS Gran helgaker-gard.no

Koss Gård Brumunddal kossgard.no

Lygnasæter Hotell Jaren lygna.no

Quality Hotel Strand Gjøvik Gjøvik strandgjovik.no

Rustad Hotell og Fjellstue Sjusjøen rustadhotel.no

Sanner Hotell Gran sanner-hotell.no

Thon Partner Hotel Central Elverum thonhotels.no

Thon Partner Hotel Elgstua Elverum thonhotels.no

Thorbjørnrud Hotel AS Jevnaker thorbjornrudhotell.no

Wood Hotel by Frichś Hotel & Spiseri Brumunddal frich.no

Foto: H
otel C
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Møte- og selskapslokaler MEETING AND FUNCTION VENUES 

Annexstad Gård Østre Toten annexstad.wordpress.com

Badeland Gjestegård AS Vestre Toten badeland-gjestegaard.no

Biri Trav As Gjøvik biritrav.no

Bjørnen Odnes Odnes bjornen.no

Brusveen Gaard Gjøvik brusveengard.no

Elverum Folkehøgskole Elverum elverumfhs.no

Gjøvik Olympiske Anlegg AS Gjøvik fjellhallen.no

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun SA Gjøvik hovdetun.no

Granum Gård Fluberg granumgard.com

Grøna Skysstasjon Skreia grona-skysstasjon.no

Kastad Gård Gjøvik braastadopplevelse.no

Kvarstad Gård Brumunddal kvarstad-gaard.no

Lavvoutleie Hadeland Gran lavvoutleie.no

Mesna Opplevelser & Overnatting Mesnali mesna.no

Mølla selskapslokaler & galleri Gjøvik  /mollagjovik

Prestegårdslåven Bybrua prestegardslaaven.no

Rambekk Gård Selskapslokale Gjøvik rambekkgard.no

Sigstad Gård Gjøvik sigstadgaard.no

Simenstad Gard Rudshøgda simenstadgard.no

Stokke Nedre Gårdsturisme Gjøvik stokkenedre.no

Svane Apartments AS Raufoss svaneapartments.no

Unicare Steffensrud Bøverbru steffensrud.no

Vertshuset V-E6 Biri vertshusetv-e6.no

Vy Gjøvikbanen Konferansetoget Gjøvik vy.no

Åstjern Brandbu astjern.no

Vil du ha tips til hvilket sted som egner seg best for din bedrift? 
Ta kontakt med Markedssjef Heidi Gran i Visit Innlandet som gjerne  
hjelper med å finne det perfekte stedet for ditt arrangement.  
E-post: hg@visit-innlandet.no
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Unik overnatting UNIQUE ACCOMMODATION

Annexstad Gård Østre Toten annexstad.wordpress.com

Faråsen Tretoppgård Brumunddal faråsen.no

Granavolden Gjæstgiveri Gran granavolden.no

Granum Gård Fluberg hanen.no/bedrift/764

Hoel Gård Nes & Helgøya hoel-gaard.no

Hovelsrud Gård Nes på Hedmarken hovelsrud.no/overnatting

Indal Forest Retreat Gjøvik forestretreat.no

Kastad Gård Gjøvik steinhytter.no

Kvarstad Gård Brumunddal kvarstad-gaard.no

Nerlien Gardsovernatting Stavsjø nerlien-gard.no

Sigstad Gård Gjøvik sigstadgaard.no

Stokke Nedre Biri stokkenedre.no

Svevetelt på Ringkollen Hønefoss fossenfriluft.no

Tretopphytter Brumunddal tretopphytter.no

Typisk Snertingdal Snertingdal typisksnertingdal.no

Foto: K
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Overnatting ACCOMMODATION

Badeland Gjestegård Raufoss badeland-gjestegaard.no

Clarion Collection Hotel Grand Gjøvik grandgjovik.no

Fjeld Gård Lunner fjeldgard.no

Frichs Motell & Spiseri Rudshøgda frich.no

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun Gjøvik hovdetun.no

Honne Hotell og Konferansesenter Biri honne.no

Hotell Hadeland Gran hotell-hadeland.no

Klækken Hotell Hønefoss klaekken.no

Konferansegården Helgaker Gård Gran helgaker-gard.no

Lygnasæter Hotell Gran lygna.no

Quality Hotel Strand Gjøvik Gjøvik nordicchoicehotels.no

Rustad Hotell og Fjellstue Sjusjøen rustadhotel.no

Sanner Hotell Gran sanner-hotell.no

Svane Apartments Gjøvik svaneapartments.no

Thon Partner Hotel Central Elverum thonhotels.no

Thon Partner Hotel Elgstua Elverum thonhotels.no

Thorbjørnrud Hotel Jevnaker thorbjornrudhotell.no

Vertshuset V-E6 Biri vertshusetv-e6.no

Wood Hotel by Frichś Hotel & Spiseri Brumunddal frich.no
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Campingplasser CAMPING

Buttingsrud Camping Hallingby buttingsrud.com

Evjua Strandpark Skreia evjua.no

Gjøvik Campingsenter Gjøvik braastadvika.no

Hekshusstranda Camping Kapp hekshusstrandacamping.no

Lygna Camp Lygnasæter lygna.no

Lyngstrand Camping Fluberg lyngstrand.no

Toppcamp Mjøsa Brumunddal topcamp.no/nb/mjosa

Sløvika Camping Jevnaker slovikacamping.no

Steinvik camping Moelv steinvikcamping.no 

Sveastranda Camping Biri sveastranda.no

GJØVIK
Circle K Mjøsstranda 
Bryggeveien 11  
2821 Gjøvik
Sveastranda 
Camping
Stokkevegen 147 
2836 Biri 

VESTRE TOTEN
YX Reinsvoll
Røstøenvegen 1 
2840 Reinsvoll

ØSTRE TOTEN
Evjua Strandpark, 
Viken II
Evjuavegen 30  
2848 Skreia 

RINGERIKE
Esso Hvervenkastet
Osloveien 79 
3511 Hønefoss
Tippen 
Arnemannsveien 5 
3510 Hønefoss

GRAN
Nettbuss Øst 
Jarenveien 65 
2770 Jaren
Brandbu (ved 
renseanlegget) 
Storlinna 4 
2760 Brandbu

JEVNAKER
Bergermoen
Musmyrveien 35 
3520 Jevnaker

RINGSAKER
Mjøsa ferie og 
fritidssenter
Bureiservegen 5 
2380 Brumunddal
Moelv småbåthavn
Strandvegen 
2390 Moelv

ELVERUM
Anno Norsk 
skogmuseum 
Solørveien 151  
2407 Elverum
Elverum 
Caravansenter 
Jegerstien 22  
2406 Elverum

Tømmestasjoner for bobiler og campingvogner
WASTE DISPOSAL FACILITIES 
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Transport TRANSPORT

Askeladden Reiser Hønefoss askeladden.net

Elverum Turbuss Elverum elverumturbuss.no

Gjøvik Taxi Gjøvik gjoviktaxi.no

JVB Tur Fagernes jvb.no

Vy Buss avd. Hunndalen Hunndalen vybuss.no

Påls Turbuss Gjøvik paalsturbuss.no

VY Gjøvikbanen Gjøvik vy.no

Hytteutleie CABINS

Fjordtitt Eina +47 91 16 16 30

Haakenstadhytta på Grymyr Grymyr +47 48 12 46 27

Krokvasslia Villmarkshytter Hov +47 97 16 02 08

Lygnalia Hyttegrend Jaren lygnalia.no

Selmerhytta Bøverbru visit-innlandet.no

Sjusjøen Hytteutleie Sjusjøen sjusjoen.no

Foto: S
veastranda C

am
ping

95visit-innlandet.no



I vår arrangementskalender på visit-innlandet.no/hva-skjer  
kan du til enhver tid se hva som skjer. Inviter med gode venner  
og familie på minnerike opplevelser.

Arrangementer EVENTS

Birkebeinerspelet Mesnali mesna.no

Fosserock Hønefoss fosserock.no

Fredvikafestivalen Gjøvik fredvika.no

Friluftsliv for alle Vestre Toten friluftslivforalle.no

Gjøvik-Marken Gjøvik gjovikmarken.no

Grundsetmartn Elverum grundsetmartn.wordpress.com

Hønefossrevyen Hønefoss honefossrevyen.no

Julemarked på Granavollen Gran historiskehadeland.no

Jul i Prøysen Rudshøgda proysenhuset.no

Jul på Gjøvik Gård Gjøvik mjosmuseet.no

Jul på Stenberg Vestre Toten mjosmuseet.no

Matlystfestivalen Ringsaker matlystfestivalen.no

Movies on War Elverum moviesonwar.no

Norsk Akevittfestival Gjøvik akevittfestivalen.no

O'jul med din glede Hønefoss ojulmeddinglede.no

Operafest Røykenvik Gran operafest.no

Potetfestivalen på Gran Gran potetfestivalen.ghh.no

Randsfjordfestivalen Jevnaker randsfjordfestivalen.no

RingsakerOperaen Ringsaker ringsakeroperaen.no

Smaksfestivalen Elverum  /smaksfest

Sommerslagere Gjøvik sommerslagere.no

Tid for Tømmer Søndre Land bolyst.land/tft/

Urbane Totninger Østre Toten urbanetotninger.no
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dialecta.no

Bilen som har solgt i mer enn 20 millioner eksemplarer over 
hele verden var både nyskapende og annerledes. Men det var 
tre grunnleggende ting som gjorde bobla til en verdenssuksess:

1. Tydelig identitet
Særpreg som skilte den ut fra andre biler

2. Klart budskap
«En bil som alle har råd til»

3. Mål
Bli folkebilen!

Alle virksomheter har noe unikt, og det er dette som er utgangspunktet for 
et budskap som berører målgruppen. Når vi skal utvikle et unikt overbyggende 
budskap for våre kunder, begynner vi med en Navigator-prosess. Resultatet blir 
en god kommunikasjonsplattform for både ekstern og intern kommunikasjon. 

Ta kontakt på 61 14 54 80, så kan vi snakke mer om det. 
Vi har alle mye å lære av Folkevogn-bobla.

dialecta.no

Særpreg som skilte den ut fra andre biler

2. Klart budskap
«En bil som alle har råd til»

3. Mål
Bli folkebilen!

Hvorfor sprakk 
aldri denne bobla?

LILLEHAMMER | VINSTRA | GJØVIK 
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Mokka-e har en rekkevidde på opptil 324 km (WLTP). Energiforbruk for Mokka-e (WLTP kombinert) 17,8-17,4 kWt/100 
km (50 kWh batteri); CO2 utslipp 0 g/km; Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, 
varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Ladetiden avhenger spesielt av strømmen til laderen ombord i bilen, 
ladekabelen samt typen og kraften til ladestasjonen som brukes. Pris inkl. levering Lørenskog. Lokal frakt og 
leveringsomkostninger kan tilkomme og vil variere ut ifra hvor i Norge bilen skal fraktes. Importør Bertel O. Steen AS.

NYE

OPEL MOKKA-
HELELEKTRISK NYHET FRA NESTE GENERASJON OPEL

Den nye Mokka-e med banebrytende design viser vei mot Opels fremtid. 
Med elegant crossover-silhuett og kraftfull fremtoning utstråler bilen 
selvtillit i hver linje og kurve. Mokka-e har et spenstig utseende og skiller 
seg ut fra mengden med selvsikkerhet og særpreg. 

Bertel O Steen Gjøvik 
– Stolt sponsor av Visit Innlandet sin sommerbil også i 2022.

OPEL MOKKA- 
292.900,- 

Bertel O. Steen Gjøvik AS
Bertel O. Steen AS, Damsletta 2, 2827 Hunndalen 
61 14 61 00, gjovik@bos.no , www.bos.no/gjovik
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Det vakre landskapet inne i landet vårt byr  
på fantastiske turmuligheter. Vil du ha tips  
til turer du kanskje ikke har gått før?

Foto: V
isit Innlandet, H
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Fine vandreturer  
i Innlandet

Mulighetene er mange og tipsene 
får du på visit-innlandet.no



CC Gjøvik  |          ccgjovik  |  cc.no

INNLANDETS STØRSTE 
KJØPESENTER


