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HallingdalsrutaHallingdalsruta
Del av Nasjonal Sykkelrute 4

Oslo - Bergen

Viktig å huske på sykkelturen:
Hjelm, lys og refl ekser

Lappesaker og litt verktøy
Tørre klær og regntøy
Kart og turbeskrivelse
Matpakke og drikke

Anbefalt kart:
Eventyrveien Sykling – selges på turistkontorene

Skilting av Hallingdalsruta:
Geilo til Gol Sentrum - vegvesenets skilt

 Gol til Nesbyen - treskilt merket med tallet 7

Offentlig kommunikasjon:
Togstasjon både på Geilo, Ål, Gol og Nesbyen

Togtidene fi nner du på www.nsb.no - tlf 8150 0888

Turistkontor i Hallingdal:
Geilo, Reiselivssenteret - tlf 3209 5900

Ål, Kulturhuset - tlf 3208 1060
Gol, Sentrumsvegen 93 - tlf 3202 9700

Nesbyen, Stasjonsvegen 7 - tlf 3207 0170

Hallingdal byr på eventyrlige muligheter for sykling. 
Enten du ønsker å sykle i høyfjellet eller langs 
selve dalen, er variasjonen i veier og stier stor. 

Vi kan nesten garantere at du fi nner en sykkeltur 
som passer akkurat deg. 

Veiene fører deg gjennom levende bygder 
og stølslag, over fjell, langs elver og vann – 

hele tiden omkranset av vakker natur.

Denne folderen presenterer et tre dagers turforslag 
beregnet på barnefamilier som ønsker å kombinere 
sykkelturen med andre opplevelser og aktiviteter.

Hallingdalsruta tar deg fra Geilo til Nesbyen,
en distanse på 77 km i relativt lett terreng. 

Ruta er en del av Nasjonal Sykkelrute 4, 
som binder Bergen og Oslo sammen.

Vi håper du får en fi n og uforglemmelig 
sykkeltur gjennom Hallingdal.

God tur!God tur!

Sykling i HallingdalSykling i Hallingdal Generell informasjonGenerell informasjon

www.f jellsykling.nowww.f jellsykling.nowww.f jellsykling.nowww.f jellsykling.nowww.f jellsykling.nowww.f jellsykling.no
Th

or
 R

øe
r, 

35
79

 T
or

p
o 

- 
Fo

to
: T

ho
rg

ei
r 

R
øe

r, 
35

79
 T

or
p

o



Geilo - Ål (28km)Geilo - Ål (28km) Ål - Gol (29km)Ål - Gol (29km)

Ta med deg familien på en uforglemmelig sykkeltur gjennom Hallingdal - www.f jellsykling.noTa med deg familien på en uforglemmelig sykkeltur gjennom Hallingdal - www.f jellsykling.no

Den første etappen har en fallhøyde på 330 meter 
og er relativt lett med mange nedoverbakker.

Før du tar fatt på turen til Ål, kan du unne deg en 
tur rundt Ustedalsfjorden (10 km). Her passerer du 
attraksjoner som Fekjo Kulturpark, Tuftebrua og 
Geilojordet bygdetun.

Fra Geilo til Ål går turen i idyllisk skogsterreng til 
Kleivi, deretter langs den trivelige Strandafjorden. 
Ved enden av fjorden er det tilrettelagt en 
familievennlig badeplass, der en stopp for 
rast og bading anbefales.

I Ål sentrum er det et bredt utvalg av ulike 
forretninger og Ål kulturhus som rommer både 
kino, bibliotek, Rolf Nesch museet, 
rosemalingsutstilling, galleri og turistkontoret.

Opplevelser underveis
Geilojordet Bygdetun, Fekjo Kulturpark, Tuftebrua, 
badeplassen ved Strandafjorden, fi skemuligheter, 
Rolf Nesh Museet, Hallingrosa, Galleri Syningen, 
kino.

Anbefalte overnattingssteder
• Bardøla Høyfjellshotell, Geilo tlf 3209 4100
• Øen Turistsenter, Geilo tlf 3208 7060
• Rainbow Hotel Hallingdal, Ål tlf 3208 2011
• Sataslåtten Camping, Ål tlf 3208 5592 

Sykkelverksteder
• Geilo Sport, tlf 3209 5544
• G-Sport Ål, tlf 3208 2573

Etappe to fra Ål sentrum følger asfaltert, men lite 
trafi kert, vei til Gullhagen hvor elven krysses. 
Turen fortsetter på gode grusveier langs 
Hallingdalselva forbi Torpo til Rotneim. 
De siste 6 kilometrene inn til Gol sentrum følger ruta 
den asfalterte gang- og sykkelveien langs Riksvei 7.

Underveis kan du ta en avstikker fra sykkelruta 
og besøke Torpo. Her fi nner du Torpo 
stavkyrkje fra 1160, idyllisk badeplass ved elva, 
dagligvareforretning og sykkelverksted. En 
lunsjpause på badeplassen gir deg glade barn …

Vel fremme i Gol sentrum kan du besøke Tropicana 
Badeland, Middelalderparken, Hallingglass, Gol 
Motor- og Fritidspark – eller rett og slett vandre rundt 
i de mange butikkene. 
Her fi nner du også en rekke ulike serveringssteder.

Opplevelser underveis
Torpo Stavkyrkje, badeplassene ved Torpo 
og Mobrua, Tropicana Badeland, Oline SPA, 
Middelalderparken, Hallingglass, Skinnfellmakern, 
fi skemuligheter, Gol Motor- og Fritidspark

Anbefalte overnattingssteder
• Eidsgaard Hotell og Motell, Gol tlf 3207 9300
• Pers Hotell, Gol tlf 3202 3000

Sykkelverksteder
• Tretterud Sport, Torpo tlf 3208 3378
• Intersport Gol, tlf 3207 3355
• Sport 1 Gol, tlf 3207 4027

Den siste etappen tar deg gjennom Gol 
sentrum, forbi stasjonen og langs en idyllisk 
grusvei parallelt med Hallingdalselva. Midtveis 
tar grusveien slutt og du følger den asfalterte 
gamlevegen videre til Nesbyen sentrum.

Underveis besøker du Gardnos Meteorittkrater. 
Her kan du se hvordan en meteoritt formet 
landskapet for fl ere hundre millioner år siden. 
Guiding og natursti.

I Nesbyen kan du besøke Hallingdal Museum. 
Dette er et folkemuseum som viser dagliglivet i 
Hallingdal slik det var i gamledager. Her er det 
også fi nt å spise dagens matpakke. Besøkes bør 
også det trivelige sentrumet i Nesbyen.

Opplevelser underveis
Gardnos Meteorittkrater, 
Hallingdal Folkemuseum, 
badeplassene langs Hallingdalselva, 
fi skemuligheter.

Anbefalte overnattingssteder
• M Hotell Nesbyen, Nesbyen tlf 3207 1530

Sykkelverksteder
• G-Sport Nesbyen, tlf 3207 1047

Gol - Nesbyen (20km)Gol - Nesbyen (20km)


