Ål – 25 minutter
-

-

-

Eventyrgolf
Ta med hele familien og forsøk landets mest spektakulære banegolf!
Klatreparken Høyt og lavt Hallingdal
Seks løyper, ørnestupet og mange ziplines.
Hallingdal 4H gård
Besøksgården er en koselig opplevelse der barna får komme tett på
mange ulike dyr, og kan være med på mating, stell og andre
gårdsaktiviteter.
Hurramegrundt og Hallingkastet lekeland
I lekeland kan barna herje fra seg i trygge omgivelser!
Gjeldokk Hestesenter
Tilbyr kanefart, bryllupskjøring med oldenburgere. To og
firspann. Fjellridning og rideskole.
Bibliotek ål
Kanskje finn du noko som freistar til vidare lesing?

Hovet – 30 minutter
-

Fagerdalen
Åpen kafe med utsalg av egenprodusert stølsmat

Geilo – 48 minutter
-

-

-

Fuglehaugen motorcrossbane – 55 minutter
Hemsedal– 57 minutter
-

-

Gol – 40 minutter
-

-

-

-

Gol Stavkyrkje
Gol Stavkyrkje, som står i Gordarike, er en tro kopi av Gol stavkirke som
ble bygd på 1200-tallet.
Tropicana Badeland
Store og små kan kose seg året rundt I badelandet Tropicana og Oline Spa
på Pers Hotell Gol.
Pers Bowling
4 bowlingbaner med internasjonale mål, baneparkett og datastyrt scoresystem.
Gol motor og fritidspark
Gol Motor & Fritidspark tilbyr motorforlystelser på to og fire hjul for barn
fra 6-90 år!

Høydepark
Opplev en spennende verden fra tretoppene! Geilo Høydepark finner du
midt i Geilo Sommerpark
Sommerheis
Sommerheisen er et ideelt utgangspunkt for fotturer i Hardangervidda
Nasjonalpark
Geilo Zipline
Geilo zipline er 1100 meter lang, og gir garantert moro for hele familien.
Geilojordet
Geilojordet er et idyllisk tun med gamle hus fra 1700- og 1800-tallet.
Eventyrbadet
Geilos største familiebad

Høyt og lavt klatrepark
Vi har også en Quick jump, som har fått navnet "Skogshornfallet" og to
klatrevegger.
Mountain Cart
Mountain Cart er en trygg, morsom og fartsfylt aktivitet som passer for
hele familien.

Nesbyen – 55 minutter
-

Meteorittparken
La barna få utforske lekeparken "Øvingsområde for Juniorgeologer" og
nyt en god lunch, fersk vaffel og en kopp kaffe og slapp av ved kaféen.

INNEN 60 MINUTTER
NÅES EN REKKE
AKTIVITETER OG
OPPLEVELSER

