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Visit Innlandet tar bærekraftig reiseliv på alvor og er nå i en prosess for å oppnå Merket for  
bærekraftig reisemål. Det er et verktøy for å forbedre og arbeide for mer bærekraftig utvikling  
på reiselivsdestinasjoner, basert på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv. 

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,  
miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale,  
økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.  

Bærekraftig destinasjon 

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



Velkommen til  
oss ved de store  
innlandsfjordene! 

Mellomåkeroggårder,skogogengliggerdestoreinnlandsfjordeneogflatbygdene 
sometlappeteppeoverdetbølgendeogfrodigelandskapet.Visomborher,ønsker 
degvelkommenmedåpnearmer.Vierstolteavvårelangetradisjonersomknytteross 
tilgårdeneogtiljordasomnæreross.Viserfremtilåkunnevisedegvårkulturarv, 
tilåserveredegmatensomerlagetavråvarer«franabogården»ogtilåfortelle 
degvårhistorie.

Detteeretlandsominspirererogberiker.Deteråpentogåpnernoeideg. 
Klokkagårsaktereher,såtadeggodtidogreislangsomt.Deterverdtdet!

Besøkossognytdetgodelivpålandet.

I brosjyren du holder i hånda har du all informasjon du trenger! Drøm deg  
bort en liten stund og planlegg ditt neste besøk med familien, vennegjengen  
eller arbeidskollegaer! 

Dukanværesikkerpåataktøreneerekstremtflinketilåtilpassesegsmittevernskravene 
ogdeloverdegentryggoghyggeligopplevelse.Deteralltidlurtåsjekkenettsidentil 
stedetduplanleggeråbesøkeforoppdatertinformasjon.

Du kan også lese denne 
brosjyren digitalt!
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Velkommen til det gode  
livet på landet – til pust inn  
– pust ut landet

Innlandet kan friste med 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

SE OG GJØRE • SEE AND DO

Skum fløten. 
Planlegg din reise på visit-innlandet.no
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Brennerigata 1, 2815 Gjøvik • +47 95 90 11 11 • post@vitensenteret.no 
vitensenteret.no

 Discovery centre featuring an interactive exhibition 
with exciting and educational activities and experi-
ments to explore. Great day out for families to play, 
work together, experience and reflect on interrelations 
and phenomena. Enter Norway’s biggest brain and 
discover things like how much your own brain weighs. 
At weekends and in school holidays, a journey through 

space in our planetarium and other activities are 
available. Have a birthday party in space, enjoy a day 
out with the family or invite colleagues to an event 
tailored to your requirements. We are located in 
Gjøvik town centre and have a café, science shop, 
ample parking and a friendly atmosphere.

REALFAGSGLEDE – MORO MED MENING

VITENSENTERET INNLANDET
Hos oss kan du utforske vår interaktive utstilling med mange spennende og lærerike 
aktiviteter og eksperimenter. Hit kommer familien for å spille, samarbeide, oppleve og 
undres over sammenhenger og fenomener. Vi har Norges største hjerne hvor du kan  
gå inn og blant annet kjenne hvor mye hjernen din veier. En reise i verdensrommet  
i vårt planetarium, eller andre aktiviteter, er noe vi tilbyr i alle helger og skoleferier.  
Hos oss kan du be inn til bursdag i verdensrommet, skape en unik familiedag eller  
invitere kollegaer til skreddersydde events. Du finner oss i Gjøvik sentrum.  
Vi har kafé, vitenbutikk, god parkering og hyggelig atmosfære.

8 SE OG GJØRE • SEE AND DO



Helgøyavegen 1035, 2350 Nes på Hedmarken • +47 95 21 20 55 • post@helgoyaklatrepark.no 
helgoyaklatrepark.no

NORGES VAKRESTE OG INNLANDETS STØRSTE

HELGØYA KLATREPARK
Dere finner oss på fantastiske Helgøya i Ringsaker kommune. Turen hit tar ca to  
timer fra Oslo og én time fra Lillehammer/Sjusjøen. Her kan alle bli verdensmestere,  
bygge relasjoner, bli begeistret og få luftige opplevelser mellom trærne i 11 forskjellige 
klatreløyper. Vi har også 13 ziplines, deriblant Norges lengste i en klatrepark; 430 m.  
Vi har klatreløyper i alle farger, fra gul løype for de aller minste, oransje løype for de  
litt større, grønn, blå, rød, fiolett, svart og til og med en svart ekstremløype for de  
supertøffe! Vi har varme griller som alle våre gjester fritt kan bruke. Uteområdet  
vårt er stort og med bord og krakker til alle. 

Åpent fra påsketider til ca midten av oktober, og alle skolens ferie- og fridager,  
i tillegg til helger, fra kl 10–17. 

Foto: Rakel Berg

 Join us for a climbing adventure on the spec- 
tacular Helgøya island in Ringsaker, two hours from 
Oslo and one hour from Lillehammer/Sjusjøen. With 
11 high-ropes courses, there is a chance for everyone 
to become world champion, build relations and get 
the adrenaline pumping. The park features 13 zip-
lines of which one is 430 m – Norway’s longest. Our 

courses cater for all skill-levels; yellow for children, 
purple, black – and black extreme for the brave! 
Ready-to-use BBQs available free of charge. Large 
outdoor area with tables and seating. Open 10am–
5pm from Easter to mid-October, in school holidays 
and at weekends.

visit-innlandet.no  •  Skum fløten 9



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 frisbee bane,  
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.

Øverby Idrettspark • +47 484 25 632 • post@rappel.no
www.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
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Mjøstråkk  
– rundt Mjøsa på to hjul 

Foto: Peder Balke-senteret, Visit Innlandet, H
ans H

aug

Opplev det vakre kulturlandskapet rundt Mjøsa, med duvende åkrer, grønne  
åser og med landlige opplevelser som perler på en snor. Mjøstråkk er navnet  
på den 250 kilometer lange sykkelruta rundt Norges største innsjø. Du kan velge  
å sykle hele turen eller kun deler av ruta og plukke ut den distansen som passer  
deg best. Ta deg gjerne god tid til å nyte et forfriskende bad i Mjøsa, et besøk  
på et spennende museum eller et godt måltid på en hyggelig restaurant ved  
vannkanten. Du velger selv om du vil bo landlig på en vakker bondegård,  
Mjøsnært på en campingplass eller litt mer urbant på et hyggelig hotell  
i en av Mjøsbyene.

Planlegg turen og se våre bestillings klare  
sykkelpakker på Mjøstråkk.no  
God (sykkel)tur!

11visit-innlandet.no • Skum fløten



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 adrena-

line-fuelled 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	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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 Gjøvik Olympic Mountain Hall  is the worlds 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

 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
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Åpent Galleri på Raufoss Gård
Mandag til lørdag i juni og aug. 
Konserter lørdager i juni.

RaufossGård

RIFF 25. juni–3. juli
R.E.D. International Film Festival, 
Einawood. www.riff -festival.com 

R.E.D

Garasjefestival
Rocka Reinsvoll, international 
hardrockfestival. 

Garasjefestival

Einadagene 13.–15. august 
Tredagers festival rundt hele 
Einafjorden.

Einadagene

Bøverbru triatlon 7. august 
Kl 11 på Hole, Bøverbru. 
Triatlon for alle.

boverbruil.com

Fyrverkeriet Kulturhus 
Se alle årets arrangementer
på vår webside og 
Facebookside.

Foto: Roy Allan Larsen

  Festivalenfriluftslivforalle

SOMMERFESTIVAL
2.-3. JULI 2021
SKOLEDAMMEN RAUFOSS

HELLBILLIES   
LOVESHACK   

ROTLAUS   
EN DAGS PAUSE    

(JAHN TEIGEN TRIBUTE BAND)

... Flere kommer

SKOLEDAMMEN RAUFOSSSKOLEDAMMEN RAUFOSSSKOLEDAMMEN RAUFOSSSKOLEDAMMEN RAUFOSSSKOLEDAMMEN RAUFOSSSKOLEDAMMEN RAUFOSSSKOLEDAMMEN RAUFOSS

BILLETTER: Amfi Raufoss (Telenorbutikken), ticketmaster.no
FOR MER INFO: WWW.2830.NO ELLER FACEBOOK (@2830.SOMMER)

VESTRE TOTEN KOMMUNE

KULTUR OG AKTIVITETER 
GJENNOM ÅRET 
Vi er stolte over bredden og kvaliteten i Vestre Toten kommunes kultur- og fritidsliv. 
I vår kommune kan du oppleve et mylder av aktiviteter fra internasjonal fi lmfestival til 
toppfotballkamper. Hold deg oppdatert på kommunens Facebook- og hjemmeside 
for tilbydere i vår kommune.

Se alle årets arrangementer på vestre-toten.kommune.no og vår Facebookside.

Den norske friluftslivprisen
3.9. Kl 09.00 Seminar og prisutdeling, 
 Fyrverkeriet kulturhus

Kl 21.00 «Fortellinger fra Finnskogen 
 med musikalsk følge». Elias Akselsen 
 m/gjest, Friluftsmuseet Stenberg

4.–12.9. Aktiviteter i Friluftslivets uke
Friluftslivforalle.no

 Følg oss på Facebook

Byfest 19. juni–4. juli 2021
Raufoss – byen for hele bygda. I 14 dager feirer 
vi Raufoss som by, samtidig markerer industrien 
sitt 125-årsjubileum. Ukene fylles med 
aktiviteter for alle kommunens innbyggere. 
Fjorten dager der vi tar i bruk alle mulighetene vi 
har i industribyen vår. Aktiviteter for barn og 
unge i sirkustelt, konserter, historiestunder, 
sankthansfeiring langs elva, industrihistorisk 
utstilling, samhold og fellesskap.

  Raufoss – byen for hele bygda

Foto: Jan Tore Ø
verstad
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Foto: Jan Tore Ø
verstad
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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

16 SE OG GJØRE • SEE AND DO



@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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Brugata 2, 2380 Brumunddal • ringsaker.kommune.no • ringsaker.no 
skibladner.no • proysenhuset.no • visitsjusjoen.no • midtimjosa.no

#OPPLEVRINGSAKER

IDYLL OG AKTIVITETER 
HELE ÅRET 

Den gode fritiden fi nner du i Ringsaker. Med nærheten til Mjøsa og Sjusjøen, 
to koselige småbyer, spennende arrangementer, fristende lokalmat og storslagent 

kulturlandskap ligger det til rette for opplevelser og nytelser for besøkende 
i alle aldre. Her fi nner du garantert minnerike opplevelser, enten du 

søker fartsfylte eller rolige avbrekk fra hverdagen.

I Ringsaker er det godt å være – gjennom hele året!

Foto: R
akelberg.com

Foto: R
akelberg.com

Seile på Mjøsa: Du kan stige om bord og seile med 
Skibladner fra både Moelv, Nes og Brumunddal. 
Ute på Mjøsa kan du nyte et deilig måltid sammen
med den unike atmosfæren i båten. Turen lar seg 
lett kombinere med andre opplevelser, gjerne 
med sykkel, som du kan ta med deg om bord mot 
å løse egen billett.  

Helårsfjellet Sjusjøen: På sommeren kan du 
oppleve Sjusjøen fra sykkelen, både i sykkelparken
og langs Birkebeinertraséene. Mange sykler fra 
seter til seter for å nyte et måltid, og prøver gjerne 
fi skelykken underveis i de tallrike vannene, bekker 
og elver.

Unik opplevelsesvei: Ta turen til det vakre kultur-
landskapet på Nes og Helgøya og legg inn noen 
stopp underveis. Her kan du blant annet se og 
prøve unike plagg hos Edel Design, vandre i den 
historiske hagen på Hovelsrud, utfordre deg selv 
i klatreparken, nyte lokale matopplevelser eller 
overnatte på herskapelige Hoel Gård, og mye mer. 

Prøysenhuset: Ingen sommer er komplett uten et 
besøk i Prøysen. Familieteater, Barnetimen for de 
minste, allsang og opplevelser står på program-
met, til glede for fl ere generasjoner som kan kose 
seg sammen.
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Brugata 2, 2380 Brumunddal • ringsaker.kommune.no • ringsaker.no 
skibladner.no • proysenhuset.no • visitsjusjoen.no • midtimjosa.no

#OPPLEVRINGSAKER

IDYLL OG AKTIVITETER 
HELE ÅRET 

Den gode fritiden fi nner du i Ringsaker. Med nærheten til Mjøsa og Sjusjøen, 
to koselige småbyer, spennende arrangementer, fristende lokalmat og storslagent 

kulturlandskap ligger det til rette for opplevelser og nytelser for besøkende 
i alle aldre. Her fi nner du garantert minnerike opplevelser, enten du 

søker fartsfylte eller rolige avbrekk fra hverdagen.

I Ringsaker er det godt å være – gjennom hele året!

Foto: R
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Seile på Mjøsa: Du kan stige om bord og seile med 
Skibladner fra både Moelv, Nes og Brumunddal. 
Ute på Mjøsa kan du nyte et deilig måltid sammen
med den unike atmosfæren i båten. Turen lar seg 
lett kombinere med andre opplevelser, gjerne 
med sykkel, som du kan ta med deg om bord mot 
å løse egen billett.  

Helårsfjellet Sjusjøen: På sommeren kan du 
oppleve Sjusjøen fra sykkelen, både i sykkelparken
og langs Birkebeinertraséene. Mange sykler fra 
seter til seter for å nyte et måltid, og prøver gjerne 
fi skelykken underveis i de tallrike vannene, bekker 
og elver.

Unik opplevelsesvei: Ta turen til det vakre kultur-
landskapet på Nes og Helgøya og legg inn noen 
stopp underveis. Her kan du blant annet se og 
prøve unike plagg hos Edel Design, vandre i den 
historiske hagen på Hovelsrud, utfordre deg selv 
i klatreparken, nyte lokale matopplevelser eller 
overnatte på herskapelige Hoel Gård, og mye mer. 

Prøysenhuset: Ingen sommer er komplett uten et 
besøk i Prøysen. Familieteater, Barnetimen for de 
minste, allsang og opplevelser står på program-
met, til glede for fl ere generasjoner som kan kose 
seg sammen.
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Program: matlystfestivalen.no • Billetter: ticketmaster.no 
ringsaker.kommune.no • ringsaker.no

#OPPLEVRINGSAKER #MATLYSTFESTIVALEN

VELKOMMEN TIL MATLYST
Hva er vel bedre en mørk oktoberhelg, enn å hygge seg på matfestival sammen  
med gode venner og nye bekjentskaper? 21.–23. oktober 2021 går Brumunddals 
serveringssteder, Geitmyra Ringsaker og Ringsaker kommune sammen og lager  
den populære matfestivalen – for fjerde gang. Her kan vi by på champagnefrokost,  
lange lunsjer, overdådige middager, vinsmaking, kurs, foredrag og konserter.  
Vi tilbyr også flere aktiviteter for barn – ikke minst egne matkurs på  
Geitmyra Matkultursenter for barn.

Se matlystfestivalen.no for program og billetter.  
Følg oss også på facebook.no/matlystfestivalen.
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Brugata 2, 2380 Brumunddal
ringsaker.kommune.no • ringsaker.no

#OPPLEVRINGSAKER

MJØSPARKEN
Bystranda i Brumunddal har blitt en oase som bare må oppleves! Her kan du hygge 
deg på badestranda, ta med ungene i skateparken, lekeparken eller på basketbanen. 
Eller hva med en helt vanlig søndag, der du kan nyte blomsterprakten i parken eller 
en svømmetur i Mjøsa? Ta gjerne med piknikkurven, eller besøk uteserveringen i parken 
hvis du blir sulten eller trenger en forfriskning. Båthavna, Skibladnerbrygga, Wood Hotel 
og Mjøsbadet ligger rett ved, og en liten rusletur langs elvepromenaden tar deg opp 
til bysentrum på få minutter.

Mjøsparken ligger rett ved E6 og Mjøstårnet, verdens 
høyeste trehus. Hit kan du komme med bil, båt, tog, 
sykkel, skateboard eller til fots. Det er kort veg til både 
buss og togstasjon, og parken er knyttet til omlandet 
med fl otte turstier som bringer deg både langs 
Mjøsa, opp langs Brumundelva eller 
inn til Brumunddal sentrum.

Sees i parken!

Mjøsa, opp langs Brumundelva eller 
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+47 61 10 00 20 • post@dokkadeltaet.no • dokkadeltaet.no

DOKKADELTAET VÅTMARKSSENTER

SMAK VILLBLOMSTSMØR  
PÅ SETRA OG MØT NATURENS 
SANGFUGLER PÅ ODNES
Våtmarkssenteret på Odnes gir hele familien naturopplevelser hver onsdag  
i sommerferien, dere kan leie kano og drikke bjørkesaft hos oss. Med Gardsetra  
på Synnfjell kan du oppleve en autentisk seter med dyr og mange spennende  
arrangementer. Eller hva med en orkidévandring på Bjørnhaugmyra? 

Sjekk Facebook og vår hjemmeside for sommerens arrangementer. 

VÅTMARKSSENTERET, ODNES
Hver onsdag i skoleferien har vi en spennende 
naturaktivitet for hele familien, som for eksempel 
ringmerking av fugl og bygging av insektshotell. 
Lørdager kan du leie kano, krype inn i beverhulen 
og kjøpe lokalprodusert mat. Stopp gjerne hos oss 
om du er på dresintur i sommer. Velkommen! 

Gamlevegen 84, 2879 Odnes

GARDSSETRA, SYNNFJELLET
Velkommen til fjells! Bli med på fjøsstell, hils på 
geitene eller hønene som tripper på tunet vårt. 
Seterkafeen er åpen onsdag til søndag, og med 
middagsservering fredag og lørdag i hele juli. Hver 
lørdag i juli er det også en natur- eller kultur-
opplevelser for hele familien.

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

DOKKADELTAET VÅTMARKSSENTER

SMAK VILLBLOMSTSMØR  
PÅ SETRA OG MØT NATURENS 
SANGFUGLER PÅ ODNES
Våtmarkssenteret på Odnes gir hele familien naturopplevelser hver onsdag  
i sommerferien, dere kan leie kano og drikke bjørkesaft hos oss. Med Gardsetra  
på Synnfjell kan du oppleve en autentisk seter med dyr og mange spennende  
arrangementer. Eller hva med en orkidévandring på Bjørnhaugmyra? 

Sjekk Facebook og vår hjemmeside for sommerens arrangementer. 

VÅTMARKSSENTERET, ODNES
Hver onsdag i skoleferien har vi en spennende 
naturaktivitet for hele familien, som for eksempel 
ringmerking av fugl og bygging av insektshotell. 
Lørdager kan du leie kano, krype inn i beverhulen 
og kjøpe lokalprodusert mat. Stopp gjerne hos oss 
om du er på dresintur i sommer. Velkommen! 

Gamlevegen 84, 2879 Odnes

GARDSSETRA, SYNNFJELLET
Velkommen til fjells! Bli med på fjøsstell, hils på 
geitene eller hønene som tripper på tunet vårt. 
Seterkafeen er åpen onsdag til søndag, og med 
middagsservering fredag og lørdag i hele juli. Hver 
lørdag i juli er det også en natur- eller kultur-
opplevelser for hele familien.

Gardsetervegen 239, 2880 Nord-Torpa  
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INNLANDETS DISTRIKTSOPERA

RINGSAKEROPERAEN
Operaglede for scene og sal

Vi tilbyr en stor variasjon av konserter og annen aktivitet gjennom hele året. Følg med 
på våre nettsider eller FB for oppdatert informasjon. I november setter vi alltid opp en 
fullscenisk forestilling med profesjonelle solister og kunstneriske ledere. I 2021 gjør vi 
Jegerbruden, med djevelen på skytterstevne, utsatt fra pandemiåret 2020. Ringsaker 
Operaskole gjør sin egen oppsetning hver vår, og er med på hovedoppsetningene når 
det er ønskelig. Sammen med operakoret, venneforening og produksjonsapparatet  
(kostyme, lys, scenografi, sminke, rekvisitt, dekor) er de uerstattelige amatører.  
Det er de frivillige som ER operaen. Ta kontakt om du vil bli med!

Brugata 11, postboks 318, 2381 Brumunddal • administrasjonen@ringsakeroperaen.no 
+47 901 51 710 • ringsakeroperaen.no

 Spreading the joy of opera
We offer a wide variety of concerts and events, all 
year round. Please check our website or FB page for 
up-to-date information. Every year in November, we 
put on a full-stage performance with professional 
soloists and artistic leaders. In 2021, this is  
Jegerbruden, med djevelen på skytterstevne (based 
on Carl Maria von Weber’s opera “Der Freischütz”)  
– postponed from 2020 due to the pandemic. The 

young opera singers from Ringsaker Operaskole have 
their own annual staging, but are also involved in the 
main productions when required. Along with the 
opera’s choir, friends association, and production 
team (costumes, lighting, scenography, make-up, 
props, and décor) these are irreplaceable contributors 
– and are the volunteers making up the REAL driving 
force behind the opera. If you would like to join us, 
please get in touch!

Ringsaker OperaSkole 2020, Trollmannen fra Oz.  Foto: Ricardofoto
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Kortferie  
– pakket og klart til bestilling 

Foto: Lygnasæ
ter H

otell, Jan Tore Ø
verstad

Hva med å reise langsomt? La skuldrene senke seg, ta deg tid til å lukte på  
nyslått gress og se vinden lage bølger på kornåkeren. Tenk å være på en annerledes 
pilegrimsreise og vandre langs Mjøsa, Randsfjorden eller Tyrifjorden. Tenk å dra på 
storgårdsafari, dra på en historisk sykkeltur på landet med mange og lange stopp  
eller å ta en herlig padletur. 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.

Vi gjør det enkelt for deg og har satt sammen flere minnerike  
opplevelser med overnatting. Ta en titt på visit-innlandet.no,  
bli inspirert og bestill din neste kortferie nå! 
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Foto: Peder Balke-senteret, Jan Tore Ø
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Velkommen til noen  
av Norges største  
kulturattraksjoner

Peder Balke-senteret på Toten er virkelig en kulturperle. Gården har herlig utsikt  
over Mjøsa og i galleriet kan du se 12 veggmalerier malt av Peder Balke i 1834 samt  
oppleve sommerutstillingen «Herifrå». Kistefos på Jevnaker er et must for alle  
kunst- og arkitektentusiaster. Det spektakulære galleriet «The Twist» har fått stor  
nasjonal- og internasjonal oppmerksomhet siden åpningen høsten 2019. Glasslåven 
Kunstsenter på vakre Granavollen er vel verdt et besøk. Her kan du i sommer se  
en fantastisk glassutstilling av Ulla-Mari Brantenberg. Prøysenhuset ligger idyllisk  
til i skogen rett ved husmannsplassen der Alf Prøysen vokste opp og er et koselig  
sted å besøke for både små og store. Disse og mange flere høydepunkter kan  
du besøke i Visit Innlandet regionen i sommer.

KULTUR OG HISTORIE • CULTURE AND HISTORY

 Welcome to some of Norway’s best cultural attractions

Toten’s Peder Balke Centre is a true cultural gem. The farm offers spectacular views of Mjøsa, and in the 
gallery are 12 wall paintings by Peder Balke from 1834 as well as the summer exhibition “Herifrå”. Kistefos  
at Jevnaker is a must for all art and architecture enthusiasts. Its spectacular gallery “The Twist” has attracted 
considerable national and international attention since its opening in autumn 2019. Glasslåven Kunstsenter  
at Granavollen is well worth a visit. Among the experiences on offer this summer is a stunning glass art 
exhibition by Ulla-Mari Brantenberg. The Prøysen Museum is set in idyllic woodland by the cotter's farm  
where Alf Prøysen spent his childhood years, and is a wonderful experience for both children and adults. 
These are only some of the highlights worth exploring in the Visit Innlandet region this summer.

Plan your journey at visit-innlandet.no

Planlegg din reise på  
visit-innlandet.no
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VELKOMMEN TIL NORGES «RARESTE» MUSEUM

RANDSFJORDMUSEET
Noen har kalt oss Norges rareste museum. Det tar vi som et kompliment. I hjertet av det 
vakre kulturlandskapet kan du møte både det kjente og det ukjente. Portene til det vakre 
friluftsmuseet med tradisjonsrike bygdesamlinger står åpent døgnet rundt. Her fi nner 
du lekeapparater og fi ne turmuligheter. Museet tilbyr et variert program med konserter, 
aktiviteter for barn og voksne, daglige omvisninger i Tingelstad gamle kirke og en liten 
museumsbutikk med café. Sommeren 2021 har vi tre utstillinger; «Sammen2020» viser 
hverdagen vi opplevde og opplever i forbindelse med Covid-19, gjennom bilder av og 
historier fra enkeltpersoner, familier og grupper. «Hjemme hos» et møte med mennesker 
med langvarig psykisk sykdom, og «MEG-jeg vil fortelle deg noe».

Kongeveien 92, 2770 Jaren • +47 61 31 32 80 • post@randsfjordmuseet.no
randsfjordmuseet.no

Hele sommeren tilbyr vi guidede vandringer inn 
i jordens indre. Med hjelm og hodelykt kan du bli med 
på en spennende ferd inn i Nysetergruvene på Grua. 
På Granavollet fi nner du Telthuset med døgnåpen 
utstilling om Granavollens historie. 

Sommeråpent fra juni til august
Besøk våre nettsider eller sosiale medier 
for oppdatert info om program, åpningstider, 
omvisninger og gruppetilbud. 
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 Get to know the forefathers of the Vikings. Buskerud’s 
Millenium Site features a reconstructed  longhouse 
from  the early  Iron Age, one of Eastern Norway’s 
largest burial sites from prehistory and a museum. 
In the museum you will find an archaeo logical exhibition 
as well as temporary displays. Explore Veien at your 
own pace with the audio guide. Café and museum 
shop.

Bli kjent med vikingenes forfedre
På Buskeruds tusenårssted ligger et rekonstruert 
langhus fra romertiden – en hall – og et museum 
tett opp til et av Østlandets største gravfelt fra for
historien. I museet finner du arkeologisk utstilling, 
skiftende utstillinger og med audio guiden kan du 
oppleve Veien i eget tempo. Kafé og museums
butikk.

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

Foto: Espen Hartz, Veien kulturminnepark

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET

VEIEN  
KULTURMINNEPARK  

 In one of Norway’s most beautiful cultural landscapes 
– one hour from Oslo – experiences are lined up like pearls 
on a string. Historiske Hadeland is a collection of unique 
accommodation providers, arts & crafts outlets, locally 
produced food, cultural and cultural heritage experi-
ences, and beautiful walks. When the summer season 
starts, the doors at Granavollen village hall open. Here 
you meet enthusiastic hosts offering advice, tips and 
guidance to ensure that your visit is as enjoyable as 
possible. Please see our website for details about pro-
viders, activities, group offers, and experiences. 

historiskehadeland.no

LA OSS BERIKE DEG!

HISTORISKE  
HADELAND
I et av Norges vakreste kulturlandskap – én time 
fra Oslo – ligger opplevelsene som perler på ei snor. 
Historiske Hadeland er en samling av særpregede 
overnattingssteder, kunst- og håndverksutsalg, 
lokalprodusert mat, kultur- og kulturhistoriske opp-
levelser og fine turmuligheter. I sommersesongen 
åpnes dørene til kommunehuset på Granavollen. 
Her møter du engasjerte verter som gir råd, tips 
og oversikt for at du skal få mest ut av din tur. For 
info om alle aktører, aktiviteter, gruppetilbud og 
opplevelser, se våre nettsider. Velkommen til det 
historiske Hadeland!

Foto: Jan Tore Øverstad
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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 de gode sommerminnene på Prøysenhuset! Med et innholdsrikt  
festivalprogram – familieteater, dyr, aktiviteter, konserter og god mat ligger  
alt til rette for uforglemmelige sommerdager for store og små.

 Create those wonderful summer memories at  
the Prøysen Museum! With an event-filled festival 
programme – family theatre, animals, activities, 
concerts and good food – everything is in place for 
unforgettable summer days for both young and old.

‘Summer at Prøysen’ – from 1 July to 8 August 
Opening hours:
Monday–Sunday	 10.00–16.00 

Visit the Prøysen Museum all year round  
– ordinary opening hours
Thursday–Friday	 10.00–16-00
Saturday–Sunday	 11.00–17.00

Sommer i Prøysen arrangeres fra  
1. juli–8. august  
Åpningstider under Sommer i Prøysen 
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  
– ordinære åpningstider  
Torsdag–fredag	 10.00–16-00 
Lørdag–søndag	 11.00–17.00
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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 22 June to 15 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 22. juni 
til 15. august. For alle rutetider og program 
besøk vår hjemmeside.

Foto: Frederik Garshol

MJØSAS HVITE SVANE

D/S SKIBLADNER

*Skibladnerkontoret/Skibladner’s offi  ce 

Vinteren  
i Innlandet 

Mil etter mil med skispor  
og gode skiturtips finner  
du på visit-innlandet.no 

Foto: Visit Innlandet, H
ans H

aug
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KUNST • KULTURVERN • BÆREKRAFT

GLASSLÅVEN KUNSTSENTER
Glasslåven kunstsenter ligger på Granavollen, i hjertet av det historiske kulturlandskapet 
på Hadeland. Med kunstgalleri i den gamle stallen og høyloftet sal, huser låven skiftende 
kunstutstillinger, ulike kulturarrangement og arbeidsrom for profesjonelle kunstnere.  
Den røde låven fra 1880 er bygget om etter bærekraftige og økologiske prinsipper og  
ble åpnet av Dronning Sonja våren 2016. Granavollen er et kulturhistorisk viktig sted  
som knutepunkt og møtested i uminnelige tider, med Søsterkirkene og Steinhuset fra 
middelalderen, Granavolden Gjæstgiveri fra 1600-tallet og Pilegrimsrute og Kongevei  
gjennom kulturlandskapet. Sommeren 2021 vises en spektakulær salgsutstilling med 
verk av en av Norges mest anerkjente glasskunstnere; Ulla-Mari Brantenberg, som har 
hatt verksted på Glasslåven siden åpningen for fem år siden.

Granavollen 26b, 2750 Gran • +47 91 34 66 33 • post@glasslaven.no 
glasslaven.no

Sommeråpent fra juni–medio august

Åpningstid kl 11–16*

Omvisninger etter avtale.

*Med forbehold om endringer. Følg med på vår nettside  
eller i sosiale medier for oppdateringer om utstillingsprogram  
og åpningstider.

32 KULTUR OG HISTORIE • CULTURE AND HISTORY



PEDER 
BALKE- 

SENTERET 
Galleri & kultursenter

www.pederbalke.no

2021
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.

15. mai – 22. august: «Herifrå»
Gruppeutstilling, 14 Toten-kunstnere
 
29.august – 3.oktober:
Heidi Marie Wien, Nina Skarsbø og  
Jannicke Lønne Christensen

Vi håper at smittesituasjonen er slik at 
vi ig jen kan invitere til gratiskonserter 
på lørdager i juni, juli og august (unn-
tatt lørdag 29.august da det er eget 
arrangement). Alle konserter er gratis 
og utendørs uansett vær. Konsertene er 
fra kl.10:30 – 11:00. Kafeen og butikken 
åpner kl.10 disse lørdagene og galleriet 
åpner rett i etterkant av avholdte  
konserter.

De 4 årstider har et bredt utvalg innen 
interiør inspirert av den nordiske stil og 
trender. Sesongvariasjon med lokale  
ferskvarer, spiselige produkter og plant-
er til hus og hjem finner du hos oss.

Galleriet er åpent 15.05– 03.10 
NB! Stengt for utstillingsskifte 

23.–28.08
Ti.–lø.: 11–16. Sø.: 12–16

Peders Cafe og De 4 årstider 
er åpne hele året.

UTSTILLINGER

MÅRRÅSTUND VED MJØSA

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

1.–2. okt | Akevittfestivalen
Gjøvik

5. des | Jul på Stenberg
Stenberg, Vestre Toten

15. aug | Skibladnerdagen
Mjøssamlingene, Minnesund

30. mai | Naturens dag
Eiktunet, Gjøvik

3. sept | Friluftsfestivalen
Stenberg, Vestre Toten

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

24. juli | Motordagen
Mjøssamlingene, Minnesund

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

22. aug | Eiktunetdagen
Eiktunet, Gjøvik

20.–21. nov | Julemarked
Eiktunet, Gjøvik

16. okt | Stenbergseminar
Kapp, Østre Toten

ARRANGEMENT PÅ MJØSMUSEETS ANLEGG 2021

Mjøsmuseet følger retningslinjene fra nasjonale myndigheter angående Covid-19. 
Det kan bli endringer i årets arrangementer. Oppdatert info fi nner du på mjosmuseet.no

M
angletræ

r fra utstillinga i M
jøsas ark 2021

+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, 
kjenn smaker fra 1800-tallet 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 gjennom 8000 år 
i museet Mjøsas Ark.
Hest og kjærlighet på Mjøsa - ny utstilling!

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 utvalgte lørdager kl 14. 

Sommerturer på Eiktunet 
Familieopplevelse hver søndag i juli kl 12.

Mjøssamlingene  på Minnesund
Åpent lørdag og søndag kl 12–16. 
Sjøfartsmuseum under bruene på Minne.

UNIKE SPISESTEDER PÅ VÅRE MUSEER:

• Drengestua Kafé på Gjøvik Gård har byens 
beste karbonadesmørbrød. 

• 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.

MJØSMUSEET – GJØVIK, TOTEN, MINNESUND

HISTORISK SKATTKAMMER
Museene har åpent i skolens sommerferie fra 19. juni til 15. august 2021. 

Vi tar imot grupper og har arrangement hele året. Les mer på mjosmuseet.no
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 Kistefos is a unique cultural destination featuring 
the spectacular art gallery “The Twist”, an impressive 
sculpture  park,  temporary  exhibitions,  and  rich   
industrial heritage. 

Open from 23 May to 17 October.

Opening hours 
Tuesday – Sunday: 10–17 
July: 10–17 (daily) 

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

Kistefos er en unik kulturdestinasjon med signatur
bygget The Twist, en imponerende skulpturpark, 
skiftende kunstutstillinger og en  rik  industri 
historie. 

Kistefos er åpent fra 23. mai til 17. oktober.

Åpningstider 
Tirsdag–søndag 10–17 
Alle dager i juli 10–17

Foto: Laurian Ghinitoiu

UNIK KULTURDESTINASJON

KISTEFOS

 Unique art gallery by the water’s edge, south of 
the Mjøsbrua bridge. For over 30 years, we have 
hosted temporary exhibitions  featuring Norwegian 
contemporary art. Visit us, and we promise a very 
special journey in art and culture. Popular café, arts 
& crafts shop, and sale of local products. For further 
info,  events,  and opening  hours, please  see our 
website, Instagram, and Facebook.

Ved vannkanten sør for Mjøsbrua, ligger vårt helt 
spesielle  kunstgalleri.  I over 30 år har vi hatt 
skiftende utstillinger med norsk samtidskunst. Vi 
lover en helt særegen kunst- og kulturopplevelse 
hos oss. Populært kafétilbud, kunsthåndverkbutikk 
og utsalg med lokale varer.

For mer info, arrangementer og åpningstider se 
våre nettsider, Instagram og Facebook.

Eriksrudvegen 61, Biri • +47 97 62 59 84 
galler-fjordheim.webnode.com

KUNSTGALLERI VED MJØSA

GALLERI FJORDHEIM
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til Gjøvik, 
Toten og Land

KOM 
Kultur – Opplevelser – Mat

gjovik-toten-land.no

Det vakre landskapet i Innlandet 
byr på fantastiske turmuligheter 
for alle. Vil du ha tips til turer 
du kanskje ikke har gått før? 
Har du besøkt Brandbukampen, 
Mørkgonga, Hervenknappen, 
Bjørgeberget, Lushaugen eller 
Lauvhøgda? 

Foto: Skjellingshovde, Visit Innlandet, H
ans H

aug

Fine  
vandreturer  
i Innlandet

Mulighetene er mange  
og tipsene får du på  
visit-innlandet.no
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Velg lokalprodusert  
og bærekraftig når du handler 

Aldri har det vært viktigere å handle lokalproduserte varer. Og i Innlandet har  
vi mye å velge imellom. Dyktige og dedikerte produsenter tilbyr alt fra eplemost,  
sjokolade og vakre vevde tekstiler til fersk og foredlet innlandsfisk. Og visste du at på 
Toten kan du sjølplukke stuttreiste og usprøytede bringebær og solbær? Vi inviterer  
deg hit til å skumme fløten av produsentene sitt arbeid og til å fylle kurven med  
vakre og velsmakende varer.

HANDEL OG LOKAL MAT • SHOPPING & LOCAL FOOD

 Choose local and sustainable when out shopping 

Buying products made locally has never been more important – and Innlandet has plenty to choose from. 
Our proficient and dedicated producers offer everything from apple juice, chocolate and beautiful woven 
textiles to fresh and processed fish from inland Norway. Did you know that at Toten you can pick your own 
local, pesticide-free raspberries and blackcurrants? 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

Planlegg din reise på  
visit-innlandet.no 
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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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 Hemlaga på Næs  is a small shop offering wide 
selection of products from local food producers. This 
is also where you will find the fantastic apple juice, 
made of apples from own orchard. Alternatively, bring 
apples yourself to have your own apple juice made. 
Function rooms available. We offer bakery products 
and cakes of every kind, are we renowned for our 
delicious Christmas cookies. Welcome to Hemlaga 
på Næs! Open Fridays 11am–5pm and Saturdays 
11am–3pm.

Hemlaga på Næs er en liten butikk med stort utvalg 
av produkter fra mange lokale matprodusenter. 
Her finner du også den fantastiske eplemosten 
produsert på egen gård, av ulike eplesorter. Du 
kan også  få presset dine egne epler  til most.  
Lokaler for selskap. Vi baker og leverer kaker av 
alle slag og er viden kjent for våre gode julekaker. 
Velkommen til Hemlaga på Næs! 
Åpent fredag 11–17 og lørdag 11–15.

Nesgutua 3, Brandbu • +47 90 64 64 63	
hemlaga.no • facebook.com/ektehemlaga

Foto: Fredrik Solvang/Hanen

KORTREIST	OG	GODT

HEMLAGA	PÅ	NÆS

Spisested og utsalg

Lunsjretter • middagstips
norske oster • kjøtt • spekemat 

økologisk kylling • flatbrød
sesongens bær og grønnsaker 

lokalt brygg • saft • syltetøy
honning • sjokolade

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

 In sunny  location at Nettumshøgda  is a special 
place where people, bumble bees, and berry shrubs 
thrive. Homlas Hage offers local products and pick-
your-own  pesticide-free  raspberries  and  black-
currants. Visit our fair-weather café in the garden, and 
enjoy hands-on farmyard experiences.

Opening hours for Homlas Hage follow the raspberry 
season – for further info please see our website.

I solhellinga på Nettumshøgda trives folk, humler 
og bærbusker. Homlas Hage  tilbyr stuttreiste 
produkter og sjølplukk på usprøytet bringebær og 
solbær. Vi har godværskafé  i hagen, og  tilbyr 
jordnære opplevelser på gårdstunet. 

Åpningstidene i Homlas Hage følger 
bringebærsesongen – se våre nettsider for 
mer informasjon.

Nettumsvegen 39, Skreia • +47 909 84 902 
@homlashage • homlashage.no

STUTTREISTE PRODUKTER

HOMLAS HAGE
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Handle Handle Norsk! Norsk! 

Luksus i hverdagen med  
norsk håndverkstradisjon!  

Det er enkelt å velge kvalitetsprodukter fra Grinakervev.  
Vår nettbutikk har et godt utvalg av våre produkter. 

Følg oss på Facebook og Instagram for nyheter, tilbud og aktiviteter.

Grinakerlinna 124, 2760 Brandbu  |  Tlf. 61 33 48 10  |  info@grinakervev.no  |  www.grinakervev.no 

1 time fra Oslo, 50 min. fra Gjøvik og 45 min. fra Hønefoss.
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Det gode campinglivet  
på landet

Hva med å ta med familien på en opplevelsesferie ved Mjøsa, Randsfjorden  
eller Sperillen i sommer? Her finner du familievennlige campingplasser med fin  
beliggenhet ved vannet og god service enten du kommer med vogn, bobil  
eller telt. Avslapping, lek, sol og bad er bare noen av campinglivets gleder.  
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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FAMILIEVENNLIG CAMPING PÅ SOLSIDEN AV MJØSA

STEINVIK CAMPING
Steinvik Camping ligger idyllisk til på solsiden av Mjøsa. En familievennlig camping- 
plass med badestrand, badebrygge med stupetårn, en helt ny lekeplass (2021), gratis  
Wifi på hele området og flotte turmuligheter i nærområdet. I juni, juli og august tilbys  
barneshow, livemusikk med gratis inngang, åpen kiosk med salg av bl.a. ferske  
rundstykker og matservering. Steinvik Camping har hele 20 helårshytter (renovert  
i 2015/2017) til utleie og mange drop-in plasser til campingvogn, bobil eller telt.  
Med sin sentrale beliggenhet er det kun 2 km til Moelv sentrum, en hyggelig småby  
med flere butikker og spisesteder, og 20–30 minutt 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. A family-friendly campsite  
with beach, swimming jetty with diving tower, brand-
new playground (2021), free WiFi throughout, and 
spectacular hiking opportunities in the immediate 
area. During June, July and August there are children’s 
shows, free live music events, and a kiosk selling 
freshly baked rolls and serving food. Steinvik  

Camping has 20 all-year-round cabins (renovated in 
2015/2017) and numerous drop-in pitches for  
caravans, motorhomes, or tents. The campsite  
is in a central location only 2 km from Moelv – a 
welcoming village with several shops and restaurants 
– and a mere 20-30 minutes by car from the Mjøsa 
towns of Gjøvik, Hamar, and Lillehammer. Welcome 
to a camping adventure by Mjøsa!
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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
www.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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 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

 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 open during summer, WiFi, 
excellent swimming opportunities, water trampoline, 
playing field, large playground, fishing opportunities, 
trails, BBQ hut, and paddle board (SUP) and boat 
hire. Two apartments and 35 cabins. High-quality 
pitches  for  motorhomes,  caravans,  and  tents   
– advance booking possible.

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 om sommeren, WIFI, gode bademuligheter, 
vanntrampoline, ballslette, stor lekeplass, fiske-
muligheter, turstier, grillhytte, 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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 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

IDYLL, REKREASJON OG  
AKTIVITETER HELE ÅRET

Solrikt, sjø, skog, flott natur og utsikt 
med utallige muligheter for tur, jakt, 
fiske og mange andre aktiviteter.
Flotte plasser for campingvogn, bobiler og telt 
med strøm og gratis wifi. Hytter og leiligheter  
med høy standard og opptil 6 sengeplasser. 
Lekeplass, badeplass med trampoline, fotball, 
minigolf, tråkkebåt- og kanoleie og mye mer!

Bureiservgn 5 - 2384 Brumunddal • 62 35 98 00 • mjosaferie.no

Great pitches for motorhomes, caravans  
and tents with electricity and free wifi. Nice  
cabins and apartments with up to 6 beds.

Tolle Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen  
und Zelte mit Strom und kostenlosem WLAN. 
Schöne Hütten mit bis zu 6 Betten.

Oppdrag i området? Bo lenger  Oppdrag i området? Bo lenger  
enn en uke?  Spør oss om tilbud!enn en uke?  Spør oss om tilbud!
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Når overnattingen  
er selve opplevelsen

UNIK OVERNATTING • UNIQUE ACCOMMODATION

 When the accommodation is the main adventure 

Are you one of the many looking for something unique and authentic when travelling with your loved ones? 
Why not stay in a treetop or a stone cabin, in a pig barn, in a summer barn, or at a manor farm? There are 
plenty of options available to the adventurous looking for an overnight stay out of the ordinary.

A selection of unique accommodation is presented in this brochure, and more are available at 
visit-innlandet.no

Er du en av de mange som søker noe unikt og ekte når du skal på tur med  
den eller de du er glad i? Hva med å overnatte i en tretopphytte, en steinhytte,  
i et grisehus, i et sommerfjøs, eller på en bonderomantisk storgård? Mulighetene er 
mange for deg som er eventyrlysten og ønsker å overnatte et sted utenom det vanlige.

Et utvalg av våre unike overnattings steder kan du lese om  
her i brosjyren, enda flere finner du på visit-innlandet.no
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EKSKLUSIVE TRETOPPHYTTER, 10 METER OVER BAKKEN

FARÅSEN TRETOPPGÅRD
I november 2019 startet vi utleie av våre to helt nye tretopphytter, Mjøsgløtt og  
Skogro. De inneholder alt du trenger for en natt i tretoppene! Dusj, toalett, åtte gode  
sengeplasser, alt av kjøkkenutstyr, kjøleskap og komfyr på gass. Godt tilrettelagt for små 
barn med tanke på sikkerhet, og yrende liv på verandaen med mange ekorn og fugler. 
Hver hytte har sin egen gapahuk med bålpanne, dam med mulighet for å ro og bade 
sommertid og vi kjører opp egne skiløyper vinterstid. Her er det gode turmuligheter.  
Vi kan tilby gårdsbesøk og kjøp av biff, burgere, kjøttdeig og egg fra gårdens egen  
produksjon. Vi kan også tilby julebord/selskaper/bursdager osv.  
Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg for deg.

Østbrumundveien 361, 2387 Brumunddal • +47 481 15 908 • faraasentretoppgaard@gmail.com
www.faråsen.no

 Our two brand-new treetop cabins – Mjøsgløtt and 
Skogro – opened in November 2019, and are equipped 
with everything you need for a night high above 
ground! Shower and toilet facilities, eight comfortable 
beds, kitchen with utensils, fridge and gas cooker. 
The cabins are built with the safety of young children 
in mind, and have a balcony frequently visited by 
squirrels and birds. Each has its own woodland 

shelter with campfire, boating and swimming lake 
during summer, and prepared cross-country ski 
trails during winter. Excellent hiking and skiing  
opportunities. We offer farm visits and sale of beef, 
burgers, minced meat and eggs from the farm. 
Christmas parties/functions/anniversaries etc. are 
also catered for. Please get in touch for an offer 
tailored to your needs.

Foto: W
iig M
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Et unikt overnattingssted midt i åkeren med utsikt 
over Mjøsa og Kastadtjernet! Ønsker du overnatting 
i det fri, men syns hengekøye er vel eksotisk, da 
må du besøke steinhytta vår! Her kan fantastiske 
sommerkvelder nytes med 3-rettes middag  
i koselige omgivelser. Våkne til deilig frokostkurv 
og nystekte croissanter før du tusler ned og tar et 
deilig morgenbad? Velkommen til en Braastad 
Opplevelse! 

Nettoppveien 4, Gjøvik • +47 995 54 142
www.braastadopplevelse.no

 Unique accommodation surrounded by fields and 
with views over Mjøsa and Kastadtjernet! If you would 
like a stay in the open, but find a hammock a bit too 
exotic, then our Steinhytta cabin is ideal! Enjoy  
a fantastic summer’s evenings with a 3-course meal 
in welcoming surroundings. Wake up to a delicious 
breakfast basket and freshly made croissants, and 
then stroll down for a refreshing morning swim. 
Welcome to a Braastad experience!

OVERNATT I STEINHYTTA

KASTAD GÅRD

 Kvarstad Gård enjoys an  idyllic setting, 20 kilo-
metres north of Hamar, and offers dinners and private 
functions  for  up  to  40  guests  and  conference   
& meeting facilities  for up to 20 people. We have  
12 rooms sleeping a total of 29 people. Self-catering 
option is available. Our very own chocolate confec-
tionery  and  ice  cream  are  available  in  our  farm   
shop and café. These are made from high-quality 
ingredients, with berries from the garden used in the 
chocolate flakes.

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

Gården  ligger  idyllisk til 20 kilometer nord for 
Hamar. Vi tar imot opptil 40 gjester til middager 
og private sammenkomster, og 20 deltakere til 
kurs og møter. Vi har 29 senger fordelt på 12 rom. 
Selvhushold mulig.  I gårdsbutikken og kaféen 
finner du bl.a. vår sjokoladekonfekt og iskrem. 
Konfekten er laget på råvarer av høy kvalitet, og  
i sjokoladeflakene brukes bær fra hagen.

Foto: ZUPER

GÅRDSIDYLL, ISKREM OG KONFEKT

KVARSTAD GÅRD
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Kurs, konferanse,  
selskapslokaler  
og overnatting 

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. Landlige hoteller med sjel, godt vertskap og med fokus på lokal  
mat og ikke minst godt smittevern gir deg et fint og trygt opphold. 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, welcoming hosts, focus on local food  
and, last but not least, strict infection prevention measures, ensure a safe and enjoyable stay.

Relax, breathe, and indulge in that wonderful hotel holiday feeling!

Skal du arrangere selskap eller møte?  
I Visit Innlandet regionen finner du garantert et sted  
som passer perfekt for ditt behov.
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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 i vakre omgivelser og til en helt unik historie  
– kombinert med moderne og fleksible konferansefasiliteter for opptil 600 personer.  
Vi har 155 flotte værelser hvor alle har nydelig utsikt til en vakker park som omgir  
hotellet. Her kan du trekke deg tilbake etter en innholdsrik dag og sove godt i rolige 
omgivelser. Hotellet er plassert midt i et eldorado av opplevelser, attraksjoner og  
severdigheter. Rett nedenfor hotellet ligger også den vakre gården Digra. Tunet ligger  
omkranset av et kulturlandskap hvor du blir hensatt til en svunnen tid. Vi tilbyr  
kulinariske matopplevelser som blir drevet av en enorm lidenskap og respekt for  
faget. Vellykket matlaging krever førsteklasses råvarer, og derfor håndplukker  
vi pålitelige leverandører. Velkommen til oss! 

Foto: Thomas B. Eckhoff

 You are welcome to our historical hotel in beautiful 
surroundings – combined with modern conference 
facilities. Our 155 stunning rooms all offer spectacular 
views of a delightful park encircling the hotel. After  
a busy day, this is the ideal escape for some quality 
sleep in peaceful surroundings. The hotel offers  
excellent access to adventures, attractions and  

activities. The nearby Digra farm is set in a cultural 
landscape reminiscent of days gone by. We offer 
culinary experiences inspired by passion and respect 
for the art of cooking. Successful cuisine requires 
first-class produce, which is why our reliable suppliers 
are hand-picked. Welcome!
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Sagvegen 8, 3520 Jevnaker • +47 61 31 71 00 • booking@thorbjornrudhotell.no 
www.thorbjornrudhotell.no

 Stay at Thorbjornrud, and you are within walking 
distance of Hadeland Glassverk, several beaches, 
Jevnaker town centre, and Randsfjorden Water Park. 
You  are  also  only minutes  away  from  Kistefos   
Museum and The Twist! We offer  (family)  rooms/

breakfast deals in combination with several of the 
attractions, and an idyllic garden in which to relax.

For more  information on offers  for  this summer, 
please see thorbjornrudhotell.no. Welcome!

OPPLEV HADELAND GLASSVERK OG THE TWIST

THORBJØRNRUD HOTELL
Overnatter du på Thorbjørnrud, har du gangavstand til Hadeland Glassverk,  
flere badestrender, Jevnaker sentrum og Randsfjorden badepark. Du bor også bare 
minutter unna Kistefos og The Twist! Vi tilbyr (familie)rom/frokost i kombinasjon  
med flere av severdighetene, samt vår idylliske hage.

For mer informasjon om tilbudene i sommer, se ‘Sommer 2021’ på thorbjornrudhotell.no.  
Velkommen!
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Lygnasæter, 2711 Gran • +47 613 28 613 • lygna@lygna.no 
lygna.no

Foto: Jan Tore Øverstad, Fotograf BT Stokke AS

 Set in spectacular surroundings, Lygnasæter Hotel 
offers skiing, cycling, swimming, and fishing right on 
its  doorstep.  In winter  there  is a vast network of 
cross-country ski trails to explore, and the summer 
season is equally idyllic with way-marked hikes, canoe 
hire, play equipment, cycle paths, berry picking, and 
hunting. Renowned for its excellent food and hospi-

tality, this welcoming, family-run hotel can sleep up 
to 83 people  in newly refurbished hotel rooms, the 
Rødstua lodge, and the Lygnahytta cabin. Located on 
the ridge between Hadeland and Toten/Gjøvik, it is the 
ideal conference venue and offers first-hand know-
ledge of the local area and nearby experiences. 

OPPLEV NATUR OG FRILUFTSLIV

LYGNASÆTER HOTELL
Lygnasæter Hotell ligger i nærheten av skiløyper, sykkelstier, bade- og fiskevann, samt  
flott natur både sommer og vinter. Herfra kan man gå så langt man bare ønsker på ski, 
med løypenett i alle retninger. Sommerstid er den samme naturen like idyllisk, med  
kartlagte turposter, kanoutleie, sjakk, lekeapparater, sykkelstier og områder for matauke 
som «bærhøsting» og jakt. Mat og selskaper er en stor del av hverdagen på Lygnasæter 
Hotell, som har sengeplasser for opptil 83 personer. Dette er fordelt på nyoppussede 
hotellrom, Rødstua og «Lygnahytta». Det gjestfrie og familiedrevne hotellet holder gjerne 
kurs- og konferanser for deg, og sitter på lokalkunnskap om alle de beste opplevelsene 
du kan nå med Lygnasæter som utgangspunkt. Hotellet ligger på høydedraget mellom 
Hadeland og Toten/Gjøvik, så mulighetene er mange. Ta gjerne kontakt, så «skreddersyr» 
vi et opplegg for ditt arrangement.
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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
www.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

 Accommodation  in the heart of Gjøvik. We offer 
tailored  events  with  a  warm  atmosphere  and 
high-quality, versatile solutions. We serve free fresh-
ly baked waffles and  light evening meal to all our 
guests. We cater  for board meetings and private 
functions, and we also have a conference room. Our 
friendly lobby bar is open to all!

Hotellet er lokalisert i hjertet av Gjøvik

Vi skreddersyr hvert arrangement og tilbyr en lun 
atmosfære og gode, fleksible løsninger. Vi serverer 
gratis nystekte vafler og kveldsmat for alle våre 
gjester. Navnefest, konfirmasjon, minnestund og 
styremøte, er noen av mulighetene vi har i tillegg 
til konferanserom. Vår sosiale lobbybar er åpen 
for alle!

I HJERTET AV GJØVIK

CLARION COLLECTION  
GRAND GJØVIK

 The ideal venue for every occasion. Are you planning 
a wedding, family gathering, anniversary celebration, 
workshop, or similar? Mølla in Gjøvik offers a unique, 
beautiful setting for your event. The old mill was built 
in 1882, and many of its original, rustic features have 
been preserved. Mølla is also a popular choice for art 
exhibitions and concerts, and is and is accessible for 
people with restricted mobility. For more information, 
please contact Tove.

Brennerigata 3, Gjøvik • +47 47 90 62 40	
tove@thermo-floor.no

Foto: Hobbit Foto

Et hyggelig sted for alle typer selskaper og 
arrangementer. Arrangere bryllup, konfirmasjon, 
barnedåp, bursdag, kurs eller lignende? Mølla på 
Gjøvik vil gi deg en særpreget og vakker ramme 
rundt ditt arrangement. Gamle Mølla ble bygd 
i 1882, og mange av de opprinnelige, grove, 
konstruksjonene har blitt ivaretatt. Mølla benyttes 
også til kunstutstillinger og konserter. Tilrettelagt 
for funksjonshemmede. Ring Tove for mer info.

SELSKAPSLOKALE	PÅ	GJØVIK

MØLLA	SELSKAPS
LOKALE	OG	GALLERI
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Et familievennlig overnattingssted i naturskjønne 
omgivelser. 42 overnattingsrom – vegg i vegg med 
Totenbadet. I våre lyse og koselige selskapslokaler 
kan det arrangeres alle typer selskap og fest, 
i tillegg til at gjestegården også er et populært 
kurs- og konferansested. Vår konferansesal kan ta 
opp til 60 personer. 

Velkommen til oss for et godt tilbud! A la Carte 
restaurant åpen alle dager mellom kl 17–21.

Badelandveien 74, 2833 Raufoss
+47 61 19 00 00 • post@badeland-gjestegaard.no  
www.badeland-gjestegaard.no

SELSKAP, MAT OG OVERNATTING

BADELAND  
GJESTEGÅRD

 Family-friendly accommodation in beautiful 
surroundings. 42 accommodation rooms  – adjacent 
to Totenbadet leisure pool. Our bright and welcoming 
function rooms are ideal for every occasion, and we 
also offer popular conference facilities with a 60-
people capacity. Please contact us for a competitive 
offer. Á la carte restaurant open daily between 
5pm–9pm.

DOMBÅS

HJERKINN

RUDSHØGDA

LILLEHAMMER

BRUMUNDDAL

HUNDORP

OPPDAL

ALVDAL

E6

E6

Rv3

Rv3

Rv3

VERDENS
HØYESTE
TREHUS!

Frich’s hotell og spiserier er 
en stor aktør i innlandet 

opp til Trøndelag.

Ta turen innom på vei til �ellet , 
hytta eller sommerferien!
les mer på www.frich.no
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Badeplasser
Vi kan garantere deg ferskvannsbadingens gleder enten  
du velger å hoppe i en av våre store innsjøer eller om  
du finner din egen lille private badeplass.

Foto: Lygnasæ
ter H

otell, Visit Innlandet, H
ans H

aug

Du finner oversikt over bade plassene  
på visit-innlandet.no
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Foto: Visit Innlandet, H
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Høsten  
i Innlandet

Høsten byr på varme oransje fargetoner, 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. Ringkollen, Lygna, Totenåsen, Veståsen, Vikerfjellet og  
Ringsakerfjellet ligger der, klar til å ta imot deg og familien din. Så rydd plass  
i fryseren, finn frem soppkurv og bærbøtte og sank dine favoritter – helt gratis. 

Planlegg din reise på visit-innlandet.no
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Innlandet 
i mitt hjerte

– Noe av det beste med å bo i Innlandet er alle de fl otte 
turmulighetene som fi nnes. Familiens favoritter er Eiktunet, 
Stenberg, Skumsjøen, Lauvhøgda og selvsagt Ramberget 
hvor du kan nyte en fantastisk utsikt over Mjøsa.

Therese Grøndalen, Grafi sk designer hos Dialecta

Vi som jobber og bor i Innlandet setter stor pris på tilbudene 
som fi nnes i vår region. Vi er avhengige av at alle små og store 
tilbydere får besøk, slik at vi beholder det brede og gode utvalget 
vi er så heldige å ha. Vi jobber hele tiden sammen med Visit 
Innlandet for å løfte frem deres medlemmer.

Hilsen alle oss i Dialecta Kommunikasjon

Les fl ere gode anbefalinger på dialecta.no/innlandet
dialecta.no/innlandet
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Kultur og historie
CULTURE AND HISTORY • KULTUR UND GESCHICHTE KART

Galleri Fjordheim Biri galler-fjordheim.webnode.com D8a

Gjøvik Gård Gjøvik mjosmuseet.no D7a

Glasslåven Kunstssenter  Gran glasslaven.no C5d

Hadeland Folkemuseum Jaren randsfjordmuseet.no C5d

Hadeland Glassverk Jevnaker hadeland-glassverk.no C4c

Karianne Gruer Torp Galleri Hønefoss kariannegruertorp.no C3a

Kistefos Jevnaker kistefosmuseum.no C4c

Kulturstiftelsen Fengselet Hønefoss fengselet.com B3b

Hovelsrud Gård Nes & Helgøya hovelsrud.no E7c

DS Skibladner Gjøvik skibladner.no D7a

Dukkehjem museum Kapp dukkehjem.no D7d

Eiktunet Friluftsmuseum Gjøvik mjosmuseet.no D7a

Grinakervev Brandbu grinakervev.no C5d

Mjøsas Ark Kapp mjosmuseet.no D7d

Peder Balke-senteret Kapp pederbalke.no D7d

Pilegrimsenteret Granavollen Gran granavollen.pilegrimsleden.no C5d

Prøysenhuset Rudshøgda proysenhuset.no D8b

Raufoss Gård Raufoss raufossgard.wordpress.com D7c

Ringerikes Museum Hønefoss buskerudmuseet.no C3a

Stenberg Friluftsmuseum Bøverbru mjosmuseet.no D7d

Veien Kulturminnepark Hønefoss buskerudmuseet.no B3b

Visit Innlandets medlemmer
Visit Innlandet har ca. 180 medlemmer, alle knyttet til reiseliv i kommunene  
Ringsaker, Gjøvik, Østre- og Vestre Toten, Søndre Land, Gran, Jevnaker og Ringerike. 

Du kan se presentasjon av alle på visit-innlandet.no 
Jobber du innen reiseliv og ønsker å bli medlem? Ta kontakt med markedssjef  
Heidi Gran på hg@visit-innlandet.no

VISIT INNLANDET’S MEMBERS
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Se og gjøre
SEE AND DO KART

Biri Trav Biri biritrav.no D8a

Bjerkeli Villmarksopplevelser Hønefoss tettpanaturen.no C3a

Bowling 1 Gjøvik  Gjøvik bowling1.no D7a

Braastad Opplevelse Gjøvik braastadopplevelse.no D8c

Destinasjon Sjusjøen Sjusjøen visitsjusjoen.no D10c

Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter Odnes dokkadeltaet.no B7a

Elvedalen Gokartutleie Snertingdalen leiekart.com C8d

Fossen Friluft Hønefoss fossenfriluft.no C3a

Gjøvik Klatrepark Gjøvik gjovik-klatrepark.no D7a

Gjøvik og Toten Golfklubb Bøverbru gtgk.no D7d

Gjøvik Olympiske Fjellhall Gjøvik fjellhallen.no D7a

Glassheim Rock og Kulturscene Jevnaker  /GlassheimRockKulturscene C4d

Helgøya Klatrepark Nes & Helgøya helgoyaklatrepark.no E7c

Infoteket Nes & Helgøya infoteket.no E7a

Lekeland 1 Gjøvik Hunndalen gjovik.lekeland1.no D7a

Liza's Småbruk Jevnaker lizassmåbruk.no C4d

Lygna Skisenter Lygnasæter lygna-skisenter.no D5a

Mesna Opplevelser & Overnatting Mesnali mesna.no D9b

Otium Spa Gjøvik otiumspa.no D7a

Over Skog og Heiberg  Gjøvik overskogogheiberg.no C8d

Randsfjorden Badepark Jevnaker randsfjordfestivalen.no C4c

Snilsberg Familiepark Gaupen snilsberg.no D8d

Stiftelsen Stensveen Kapp stensveen.no D7d

Totenbadet Raufoss totenbadet.no D7c

Totens Tøffeste  Gjøvik totenstøffeste.no 7Da

Valdresbanen, dresin Hov valdresbanen.no C7c

Vestland Kanoutleie Bjoneroa vestland-kanoutleie.no B5b

Vikerfjell Forum AS Hønefoss vikerfjell.no A5b

Vitensenteret Innlandet  Gjøvik vitensenteret.no D7a

Øståsen Skiløyper Jaren hadeland-ski.no  D5a

Åstjern Brandbu aastjern.no C5b
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Lokale matutsalg
LOCAL FOOD STORES KART

Gjøvik Sjokolade Gjøvik gjoviksjokoladefabrikk.no D7a

Hemlaga på Næs Brandbu hemlaga.no C5d

Homlas Hage Skreia homlashage.no E7c

Hovelsrud Gård Nes & Helgøya hovelsrud.no E7c

Kvarstad Gård Brumunddal kvarstad-gaard.no D8d

Lasse Liten Café & Deli Gjøvik lasseliten.no D7a

Matfatet Ringsaker Brumunddal matfatetringsaker.no E8c

Smakfullt Fisk og Delikatesser  Gjøvik smakfullt.as D7a

Snertingdal Ysteri Utsalg og Kafé Snertingdal snertingdalysteri.no C8c

Sogstad Gardsbutikk Lena sogstad.no D7d

Spiskammerset Mat og Tradisjoner Lena +47 93 61 40 91 D7d

Villfisken  Hallingby villfisken.no B5c

Grimaas Bryggeri Raufoss grimaasbryggeri.no D7c

Handel
SHOPPING KART

Byen Vår Gjøvik Gjøvik gjovik.no D7a

CC Gjøvik Gjøvik cc.no D7a

Cinderella Stor Mote Gjøvik cinderella.no  D7a

Cirkle K Mjøsstranda Gjøvik circlek.no D7a

De 4 årstider Kapp 4aarstid.no D7a

Dialecta Reklamebyrået Gjøvik dialecta.no D7a

Edel Design  Nes & Helgøya edeldesign.no E7a

Gran Handel og Håndverk Gran ghh.no C5d

Jevnaker Næringsdrivende Jevnaker jevnakerporten.no C4c

Kuben Hønefoss Hønefoss kubensenter.no B3b

Marianne Leren :: Floral Design Gjøvik mariannelerenfloraldesign.no D7a

Mesterstuen Kapp mesterstuen.no D7d

Moelv handelstand Moelv moelvhandelsstand.no D8a

Oppland Arbeiderblad Gjøvik oa.no 7Da

Skreia handelstand Skreia visit-innlandet.no E6a
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Spisesteder
RESTAURANTS KART

Bakeriet i Brumunddal Brumunddal bakerietibrumunddal.no E8c

Big Horn Steak House Gjøvik Gjøvik bighorn.no/gjovik D7a

Bjørnen Odnes Odnes bjornen.no B7b

Brasserie Fengselet Hønefoss brasseriefengselet.no C3a

Ditlevines Utsikt Bøverbru ditlevine.no D7d

Drengestua Kafé Gjøvik mjosmuseet.no D7a

Egon Gjøvik Gjøvik egon.no D7a

Fahlstrøm Bar & Grill  Gjøvik fahlstrøm.no D7a

Fjorn Østre Toten fjornkapp.no D7d

Frichs Motell & Spiseri Rudshøgda frich.no D8b

Gledeshuset Hønefoss Hønefoss gledeshuset.no C3a

Heim Gjøvik Gjøvik heim.no/gjovik D7a

Hjørnet Gastrobar Brumunddal  /hjornetgastrobar  E8c

Lasse Liten Café og Deli Gjøvik lasseliten.no D7a

Lygnasæter Kro Gran lygna.no D5a

Matfatet Ringsaker Brumunddal matfatetringsaker.no E8c

McDonalds Gjøvik Gjøvik mcdonalds.com/no D7a

Oldemors Karjol Jevnaker oldemors-karjol.no C4d

Peders Cafe Kapp  /Pederscafe D7d

Peking Palace Restaurant Gjøvik pekingpalace.no D7a

Peppes Pizza Gjøvik Gjøvik peppes.no D7a

Pi-Taket Gjøvik pitaket.no D7a

Salt & Pepper Gjøvik Gjøvik salt-pepper.no D7a

Skafferiet på Hovinsholm  Nes & Helgøya skafferiet.no E7c

Smak Brumunddal Brumunddal  /smakbrumunddal E8c

Torsætra Skreia torsetra.no E6a

Vertshuset V-E6 Biri vertshusetv-e6.no D8a

Viken II Skreia evjua.no E6a

Wood Hotel by Frichś Hotel & Spiseri Brumunddal frich.no E8c

Øya Maritim Nes & Helgøya  /oyamaritim E7a
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Kurs og konferanse
CONFERENCE KART

All Entertainment Hønefoss allentertainment.no B3b

Clarion Collection Hotel Grand  Gjøvik grandgjovik.no D7a

Granavolden Gjæstgiveri Gran granavolden.no C5d

Hoel Gård Nes & Helgøya hoel-gaard.no E7a

Honne Hotell og konferansesenter Biri honne.no D8a

Hotell Hadeland Gran hotell-hadeland.no C5d

Klækken Hotell AS Hønefoss klaekken.no C3a

Konferansegården Helgaker Gård AS Gran helgaker-gard.no C5d

Lygnasæter Hotell Jaren lygna.no D5a

Quality Hotel Strand Gjøvik Gjøvik strandgjovik.no D7a

Rustad Hotell og Fjellstue Sjusjøen rustadhotel.no D10c

Thorbjørnrud Hotel AS Jevnaker thorbjornrudhotell.no C4c

Wood Hotel by Frichś Hotel & Spiseri Brumunddal frich.no E8c

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 møtelokaler som passer i Visit Innlandet  
regionen. Fra sjarmerende bondegårder der dere har hele stedet for dere selv,  
til store konferansehoteller med alle fasiliteter. Godt smittevern er en selvfølge.  
I innlandet kan du forvente å bli møtt av trygge rammer, herlig lokal mat og ikke  
minst et varmt og hjelpsomt vertskap. 

Lokaler finner du på visit-innlandet.no/kurs-og-konferanse  
Vil du ha tips til hvilket sted som egner seg best for din bedrift? Ta kontakt 
med Markedssjef Heidi Gran (hg@visit-innlandet.no) i Visit Innlandet  
som gjerne hjelper deg med å skreddersy ditt arrangement. 

74 VISIT INNLANDETS MEDLEMMER • VISIT INNLANDET'S MEMBERS



Møte- og selskapslokaler
MEETING AND FUNCTION VENUES KART

Annexstad Gård Østre Toten annexstad.wordpress.com D7d

Badeland Gjestegård AS Vestre Toten badeland-gjestegaard.no C7d

Biri Trav As Gjøvik biritrav.no D8a

Bjørnen Beka AS Odnes bjornen.no B7b

Brusveen Gaard Gjøvik brusveengard.no D7a

Gjøvik Olympiske Anlegg AS Gjøvik fjellhallen.no D7a

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun SA Gjøvik hovdetun.no D7a

Granum Gård Fluberg granumgard.com B7b

Grøna Skysstasjon Skreia grona-skysstasjon.no E6a

Kastad Gård Gjøvik braastadopplevelse.no D8c

Kvarstad Gård Brumunddal kvarstad-gaard.no D8d

Lavvoutleie Hadeland Gran lavvoutleie.no C5d

Lier gård Brumunddal liergard.no E8a

Mesna Opplevelser & Overnatting Mesnali mesna.no D9b

Mølla selskapslokaler & galleri Gjøvik  /mollagjovik D7a

Norges Grønne Fagskole VEA Moelv vea-fs.no D8a

Prestegårdslåven Bybrua prestegardslaaven.no C7b

Rambekk Gård Selskapslokale Gjøvik rambekkgard.no D7a

Sigstad Gård Gjøvik sigstadgaard.no C8b

Simenstad Gard Rudshøgda simenstadgard.no D8b

Stokke Nedre Gårdsturisme Gjøvik stokkenedre.no D8a

Svane Apartments AS Raufoss svaneapartments.no D7c

Unicare Steffensrud Bøverbru steffensrud.no D7c

Vertshuset V-E6 Biri vertshusetv-e6.no D8a

Vy Gjøvikbanen Konferansetoget Gjøvik vy.no D7a
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Unik overnatting
UNIQUE ACCOMMODATION KART

Annexstad Gård Østre Toten annexstad.wordpress.com D7d

Faråsen Tretoppgård Brumunddal faråsen.no E8c

Granavolden Gjæstgiveri Gran granavolden.no C5d

Granum Gård Fluberg hanen.no/bedrift/764 B7b

Hoel Gård Nes & Helgøya hoel-gaard.no E7a

Kastad Gård Gjøvik braastadopplevelse.no D8c

Kvarstad Gård Brumunddal kvarstad-gaard.no D8d

Nerlien Gardsovernatting Stavsjø nerlien-gard.no D8d

Sigstad Gård Gjøvik sigstadgaard.no C8b

Stokke Nedre Biri stokkenedre.no D8a

Tretopphytter  Brumunddal tretopphytter.no E8a

Typisk Snertingdal Snertingdal typisksnertingdal.no C8d

Hytteutleie
CABINS KART

Fjordtitt Eina +47 91 16 16 30 D6c

Haakenstadhytta på Grymyr Grymyr +47 48 12 46 27 C4b

Krokvasslia Villmarkshytter Hov +47 97 16 02 08 B7c

Lygnalia Hyttegrend Jaren lygnalia.no D5a

Selmerhytta Bøverbru visit-innlandet.no D7c

Ønskedrømmen Hytteutleie Brandbu booking.com C5b
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Campingplasser
CAMPING KART

Buttingsrud Camping Hallingby buttingsrud.com B5a

Evjua Strandpark Skreia evjua.no E6a

Gjøvik Campingsenter  Gjøvik braastadvika.no D7a

Hekshusstranda Camping Kapp hekshusstrandacamping.no D7d

Lygna Camp  Lygnasæter lygna.no D5a

Lyngstrand Camping Selj Fluberg lyngstrand.no C7c

Topcamp Mjøsa Feriepark Brumunddal mjosaferie.no D8d

Sløvika Camping Jevnaker slovikacamping.no C4a

Steinvik camping Moelv steinvikcamping.no D8a

Sveastranda Camping  Biri sveastranda.no D8c

Overnatting
ACCOMMODATION KART

Badeland Gjestegård  Raufoss badeland-gjestegaard.no C7d

Clarion Collection Hotel Grand Gjøvik grandgjovik.no D7a

Frichs Motell & Spiseri Rudshøgda frich.no D8b

Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun Gjøvik hovdetun.no D7a

Honne Hotell og Konferansesenter Biri honne.no D8a

Hotell Hadeland Gran hotell-hadeland.no C5d

Klækken Hotell Hønefoss klaekken.no C3a

Konferansegården Helgaker Gård  Gran helgaker-gard.no C5d

Lygnasæter Hotell Gran lygna.no D5a

Quality Hotel Strand Gjøvik Gjøvik nordicchoicehotels.no D7a

Rustad Hotell og Fjellstue Sjusjøen rustadhotel.no D10c

Svane Apartments  Gjøvik svaneapartments.no D7c

Thorbjørnrud Hotel  Jevnaker thorbjornrudhotell.no C4c

Vertshuset V-E6 Biri vertshusetv-e6.no D8a

Wood Hotel by Frichś Hotel & Spiseri Brumunddal frich.no E8c
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Arrangementer
EVENTS KART

Birkebeinerspelet Mesnali mesna.no D9a

Fosserock Hønefoss fosserock.no B3b

Fredvikafestivalen Gjøvik fredvika.no D7a

Friluftsliv for alle Vestre Toten friluftslivforalle.no D7c

Gjøvik-Marken Gjøvik gjovikmarken.no D7a

Hakkebakkeskogen på Gjøvik Gjøvik visit-innlandet.no D7a

Hønefossrevyen Hønefoss honefossrevyen.no B3b

Sommerslagere Gjøvik sommerslagere.no D7a

Norsk Akevittfestival Gjøvik akevittfestivalen.no D7a

O'jul med din glede Hønefoss ojulmeddinglede.no B3b

Operafest Røykenvik Gran operafest.no C4b

Potetfestivalen på Gran Gran potetfestivalen.ghh.no 5Cd

Randsfjordfestivalen Jevnaker randsfjordfestivalen.no C4c

RingsakerOperaen Brumunddal ringsakeroperaen.no E8c

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 kvelder.

78 VISIT INNLANDETS MEDLEMMER • VISIT INNLANDET'S MEMBERS



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

Tømmestasjoner for bobiler og campingvogner
WASTE DISPOSAL FACILITIES 

Gjøvik kommune 
+47 61 18 95 00

Søndre Land kommune
+47 61 12 64 00

Vestre Toten kommune
+47 61 15 33 00

Østre Toten kommune
+47 61 14 15 00

Jevnaker kommune
+47 61 31 57 00 

Gran kommune 
+47 61 33 84 00

Ringerike kommune
+47 32 11 74 00

Ringsaker kommune
+47 62 33 50 00

Stolte samarbeidspartnere
PROUD PARTNERS

Transport
TRANSPORT KART

Askeladden Reiser Hønefoss askeladden.net B3b

Gjøvik Taxi Gjøvik gjoviktaxi.no D7a

JVB Tur Fagernes jvb.no A7a

Nettbuss avd. Gjøvik Hunndalen nettbuss.no D7a

Oppland Arrangement/Feriespesialisten Dokka feriespesialisten.com D8a

Påls Turbuss  Gjøvik paalsturbuss.no D7a

VY Gjøvikbanen Gjøvik vy.no D7a
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TRANSPORT • TRANSPORT
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Alt blir bra!
Last ned Vy-app for å se rutetider og billettpriser.  
Velkommen til Vy Gjøvikbanen

vy.no

GJØVIKBANEN



Last ned appene
Entur reiseplanlegger og
Innlandstrafikk billett.

Da kan du planlegge reisen 
og kjøpe billett på forhånd.

God tur!
Entur

Innlandstrafikk
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Helelektrisk
Ingen rekkeviddeangst - opptil 322 km rekkevidde
Pure panel
Smarte hovedlykter
Banebrytende design - personlig stil

Bertel O. Steen Gjøvik, stolt sponsor av  sommerbilen 2021
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Bertel O. Steen Innlandet AS – Avdeling Gjøvik
Damsletta 2, 2827 Hunndalen, 61 14 61 00, www.bos.no

Ser du bilen i sommer?
Ta et bilde og tag oss i sosiale media @bertelosteengjovik (insta) 
eller @bertelosteen(gjovik) på facebook og bli med i trekningen av en 
weekend med Mokka-e og en overnatting hos en av Visit Innlandet 
sine  medlemsbedrifter.

Fra kr 287.900,-
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Få den magiske  
julefølelsen  
på landet!

Er du en av de mange som gleder seg til jul og førjulstida? Noe av det mest koselige 
med førjulstida er å besøke de små og store julemarkedene. Og i Innlandet har vi 
mange av de. Lukten av gløgg, smaken av julebakst og den gode julestemningen gjør 
oss glade og forventningsfulle. Og her kan du også få kjøpt mange fine julegaver  
til de du er mest glad i. Lokalproduserte matvarer og hjemme laget håndarbeid  
setter de aller fleste pris på å få under treet. Ta med familien på julemarked  
og opplev ekte gammeldags julestemning.

Når jula nærmer seg får du en god oversikt over julemarkedene i vår  
region på visit-innlandet.no
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